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Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 
z rozpočtu Obce Zvolenská Slatina v roku 2022 

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 04/2022-D 
 
Oblasť:  

- Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 
 
Obec Zvolenská Slatina 
Adresa:    SNP 370/19, Zvolenská Slatina 
zastúpené starostkou  Ing. Máriou Klimentovou 
Číslo účtu v IBAN:   VUB, a.s., SK73 0200 0000 0000 0342 3412    
IČO:     00320447 
DIČ:     2021339441 
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“) 
 
a 
 
Príjemca: 
Názov:  Športovo strelecký klub „STRIEBORNÍK“ Zvolenská Slatina 

ZV-0097 
Právna forma:   VVS/1-900/90-15 345 
Adresa sídla:    Strelnica „Strieborník“, Borovinská cesta 1346/17, Zvolenská Slatina 
Zastúpený:     Ing. Pavel Mikuláši – predseda 
IČO:     35 988 983 
DIČ:     2021459220 
Bankové spojenie:   SLSP Zvolen, č.ú.: 0071634705/0900 
IBAN:      SK75  0900 0000 0000 7163 4705 
ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“) 
 
uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto  
 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2022 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Obec v zmysle schváleného rozpočtu obce na rok 2022 uznesením OZ č. 290/2021 zo 

dňa 13. 12. 2021 a rozhodnutím Komisie finančnej a komisie kultúry, športu a mládeže  
poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 6 000 € (slovom šesťtisíc eur). 

2. Dotácia bude použitá na činnosť  
- Streleckého krúžku pri ZŠ s MŠ T Vansovej v roku 2022 vo výške 4 800 €: 

Účel: organizovanie streleckých súťaží, materiálne a technické zabezpečenie pre 
Strelecký krúžok pri ZŠ s MŠ T. Vansovej, štartovné a cestovné náklady. 

- Marcel Hanulík – 1 200 €, reprezentant SR z historických zbraní.  
Účel: náklady na štartovné, cestovné, ubytovanie, nákup streleckého materiálu. 

3. Všetko doložiť fotokópiami dokladov a originály dokladov k nahliadnutiu. 
4. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma. 
5. Príjemca predloží poskytovateľovi záverečnú správu k 31. 12. 2022 najneskôr do 16. 01. 

2023 obsahujúcu zámery, ciele, merateľné ukazovatele, ich plnenie s komentárom – 
vykonanie porovnania plánovaných a dosiahnutých údajov z hľadiska efektívnosti 
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a účinnosti, s vysvetlením nesplnenia plánovaných výstupov, vysvetlenie dôvodov 
neplnenia merateľných ukazovateľov a návrh na ich riešenie.  

 
II. 

Spôsob platby 
 

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet 
príjemcu na základe tejto zmluvy vo výške 6 000 € do 5-ich dní od doručenia podpísanej 
zmluvy. 

 
III. 

Iné dohodnuté podmienky 
 
1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto 

zmluve. 
2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít 

súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol 
realizovaný s finančným príspevkom obce. 

3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 
4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 20. 12. 2022. 
5. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej 

dotácie najneskôr však do 20. 12. 2022.  
6. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5 tohto 

článku predložiť stručné zhodnotenie účelu jej použitia s komentárom. Príloha č. 4 k VZN 
č. 4/2018. 

7. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako 
je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce, najneskôr  
do 27. 12. 2022. 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa 

platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 
2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú 

svojím podpisom. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis. 
 
 
 
Vo Zvolenskej Slatine dňa ................    
 
Za obec                                                                           Za príjemcu 
 
 
 
.............................................................                                ...................................................... 
        Ing. Mária Klimentová      Ing. Pavel Mikuláši 
              starostka obce          predseda ŠSK 
 
 


