
Dohoda  o poskytnutí dotácie  
podľa  platného VZN č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

 
 

Článok 1 
Zmluvné strany  

 
Poskytovateľ: Mesto Rajec 
    so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec 
   IČO 321 575  

v mene mesta koná : Ing. Ján Rybárik, primátor mesta, zvolený za 
primátora  Mesta Rajec dňa  27.11.2010,  podľa osvedčenia  o zvolení za  
primátora  mesta  zo dňa  27.11.2010, 

  
Prijímateľ:  MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC    
 
   V mene koná :  ANNA TORDOVÁ 
   IČO: 00185809 
   DIČ: 2020644978 
   IČ DPH: SK 
   Bankové spojenie / číslo účtu :  
 

 
Článok 2 

Úvodné ustanovenie 
 

2.1. Prijímateľ  dotácie je osoba, ktorá spĺňa podmienky na poskytnutie dotácie stanovené 
zákonom a VZN č. 4/2009  účinným od 01.01.2010. 
 

 
Článok 3 

Predmet dohody, výška a účel poskytnutia dotácie 
 
 
3.1. Mesto Rajec  poskytuje  prijímateľovi peňažnú dotáciu  vo výške € 350,00, slovom : 
TRISTOPÄŤDESIAT EÚR 
na účel  financovania  činnosti : ..............................., 
konkrétne  na financovanie :  ....................................,  
v súlade s návrhom predloženého rozpočtu použitia dotácie, ktorý je uvedený v žiadosti 
prijímateľa dotácie zo dňa   10.3.2011. 
 
3.2. Poskytovateľ dotácie sa zaväzuje prijímateľovi poskytnúť dotáciu v lehote do ...... dní 
odo dňa podpísania tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, v peňažnej hotovosti 
k rukám štatutárneho zástupcu, alebo prevodným príkazom na účet prijímateľa dotácie.   
 
3.3. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť  na účasť/ zabezpečenie/ organizovanie 
podujatia (í) pod názvom :  VYHLÁSENIE NAJLEPŠIEHO ŠPORTOVCA MESTA RAJEC ZA ROK 
2010, NAJLEPŠIE ŠPORTOVÉ KOLEKTÍVY ZA ROK 2010,  ktoré sa bude konať v mieste RAJEC, 
ZASAD. MÚ, v dňoch od 25.3.2011  od ............. 

 



Článok 4 
Osobitné ustanovenia 

 
4.1. Prijímateľ dotácie  je povinný a týmto sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi dotácie   
vyúčtovanie použitia poskytnutých finančných prostriedkov na tlačive predpísanom 
poskytovateľom dotácie, spolu s účtovnými dokladmi preukazujúcimi  použitie na dohodnutý 
účel v lehote do 30 dní od ukončenia  úlohy alebo akcie ( podujatia), na ktoré bola dotácia 
prijímateľovi poskytnutá,  písomnú správu o použití dotácie najneskôr  do 10 decembra 
kalendárneho roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá.  
 
4.2.  V prípade, ak prijímateľ dotácie  nepoužite poskytnuté peňažné prostriedky  formou 
dotácie na určený účel v celom rozsahu, nepoužité peňažné prostriedky je povinný vrátiť 
poskytovateľovi dotácie  v lehote určenej na predloženie vyúčtovania ( čl 4 ods. 4.1. tejto 
dohody). 
 
4.3. V prípade, ak prijímateľ dotácie poruší  povinnosť použiť dotáciu na dohodnutý účel 
a tiež v prípade ak nedodržaní lehotu určenú na predloženie vyúčtovania použitia poskytnutej 
dotácie, je prijímateľ povinný v termíne do 31.12. príslušného roka vrátiť poskytnutú dotáciu 
poskytovateľovi v plnej výške na jeho účet  vedený vo VÚB, a.s. Rajec,  číslo účtu : 
23621432/0200, s uvedením VS : číslo dohody o poskytnutí dotácie.   
 

Článok 5. 
Záverečné ustanovenia 

 
5.1. Pokiaľ táto dohoda neustanovuje inak, práva a povinnosti zmluvných strán sa budú 
spravovať podľa príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. 
v znení neskorších predpisov a platným VZN Mesta o poskytovaní dotácií. 
 
5.2. Zmeny a dodatky tejto dohody je možné vykonať len písomnou formou a len so súhlasom 
obidvoch zmluvných strán.   
 
5.3. Zmluvné strany prehlasujú, že dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, 
nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich zmluvná voľnosť v čase 
podpisu dohody nie je ničím obmedzená. Obsahu dohody rozumejú a na znak súhlasu s ňou 
a vôle byť ňou viazaný ju podpisujú. 

 
5.4. Dohoda bola vyhotovená a podpísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť 
originálu, každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.  

Rajec, dňa .................... 
 

Poskytovateľ dotácie :    Prijímateľ dotácie :  
Mesto Rajec      
 
 Ing. Ján Rybárik   v.r.    Anna Tordová  v.r.  
       štatutárny zástupca  
 

    
 


