
ZMLUVA
o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.1/2007
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Komjatice

Článok 1
Účastníci dohody :

Poskytovateľ : Obec Komjatice
dotácie Nádražná 97

941 06 Komjatice

IČO : 00 308 994
DIČ : 2021 059 370
Č.ú. VUB Nové Zámky a.s., 170328-172/0200
Zastúpená : Hlavatým Petrom, starostom obce

Prijímateľ : Miestny odbor Matice slovenskej Komjatice
dotácie Horná 13, 941 06 Komjatice

Zastúpený : Mgr. Mária Derďaková, predsedníčka MO
         Hviezdoslavova 32
         941 06 Komjatice

Článok 2
Predmet zmluvy

2.1.
Táto zmluva sa uzatvára na základe platného VZN č. 1/2007 Obce Komjatice 
o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku 
dotácie pre organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2013

Pre prijímateľa bola pre rok 2013 schválená dotácia vo výške 300 €, slovom 
tristo eur.

2.2.
Štruktúra a výška výdavkov, na ktoré sa dotácia poskytuje podľa odseku 2.1., tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a je potvrdené štatutárnym zástupcom alebo 
zodpovednou osobou, v prípade jednotlivca – jednotlivcom samotným. Štruktúra ako 
aj výška výdavkov sa uvádza v žiadosti o pridelenie dotácie a tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy.

Článok 3
Účel poskytnutia dotácie



3.1.
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť v zmysle uznesenia obecného 
zastupiteľstva na účel uvedený v žiadosti prijímateľa a to na :

Zhotovenie novej dôstojnej busty Ondreja Cabana

3.2.
Za účelné a hospodárne použitie poskytnutej dotácie zodpovedá prijímateľ.

Článok 4
Osobitné ustanovenie

4.1.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené 
v článku 1.     tejto zmluvy podľa potreby.

4.2.
Prijímateľ je povinný do 30 dní od vyčerpania dotácie predložiť do podateľne 
obecného úradu zúčtovanie dotácie v podobe správy o jej použití spoločne s kópiami 
dokladov. Zúčtovanie dotácie sa predkladá do podateľne obecného úradu najneskôr 
však do 15.12. 2013. V prípade nejasností pri zúčtovaní dotácie prijímateľ predloží 
k zúčtovaniu originály faktúr, účtovné doklady a pod.

4.3.
V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie a nedodržania lehoty na 
vyúčtovanie poskytnutej dotácie ako aj iné porušenie VZN je povinný prijímateľ 
v termíne do 31.12.2013 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet 
poskytovateľa, ktorý je uvedený v článku tejto zmluvy.

4.4.
V prípade nevyčerpania dotácie v plnej výške alebo nezrealizovania niektorej z akcií 
je povinný prijímateľ v termíne do 20.12.2013 vrátiť zostávajúcu časť peňazí na účet 
poskytovateľa, ktorý je uvedený v článku 1 tejto zmluvy.

Článok 5
Záverečné ustanovenie

5.1.
Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po dva zostávajú 
poskytovateľovi a  jeden prijímateľovi.

5.2.
Obsah tejto zmluvy možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode medzi 
poskytovateľom a prijímateľom formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5.3.
Poskytovateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak zanikne  dôvod podľa článku 1  alebo 
prijímateľ poruší jej ustanovenia.



5.4.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, porozumeli jej textu a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

5.5.
Ostatné vzťahy, ktoré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve sa riadia podľa 
Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Komjaticiach dňa 24.01.2013 V Komjaticiach dňa 24.01.2013

Za poskytovateľa : Za prijímateľa :

podpísané

................................................. ...................................................

.
Hlavatý Peter Mgr. Mária Derďaková
Starosta obce predsedníčka MS








