
Z m l u v a  
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tibava v roku 2023 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Poskytovateľ: Obec Tibava 

Sídlo:   Tibava 131, 073 01 Sobrance 

Štatutárny orgán:  Marián Čuhanič – starosta 

IČO:    00325881 

DIČ:    2020752437 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa  

IBAN:   SK54 0900 0000 0051 6530 6940 

 

(ďalej len ako „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Prijímateľ:  Rybník Kaprík 

Sídlo:  Tibava 131 07301 Tibava 

Zastúpená:             Ján Hirák 

IČO:   

Bankové spojenie:    

Číslo účtu: IBAN:  

 

(ďalej len ako „prijímateľ“) 

 

 

 uzatvorili v zmysle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v nadväznosti 

na ust. § 7 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 8/2015 o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území 

obce Tibava túto Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2023 (ďalej len ako 

„Zmluva“). 

 

Čl. I 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť finančné prostriedky vo forme 

dotácie prijímateľovi. 

2. Dotácia sa poskytuje prijímateľovi na úhradu nákladov spojených s činnosťou údržby 

rybníka v Tibave.  

 

 

Čl. II 



Výška a čerpanie dotácie 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu vo výške 2 000,- €, slovom 

dvetisíc eur v súlade s čl. I ods. 2 tejto Zmluvy. 

2. Poskytnutie dotácie v uvedenej výške bolo schválené Uznesením obecného 

zastupiteľstva obce Tibava č. 47 zo dňa 28.12.2022, ktoré tvorí prílohu tejto Zmluvy. 

3. Dotácia bude prijímateľovi poskytnutá v hotovosti cez pokladňu obce v lehote do 15 

dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

4. Príjemca môže dotáciu vyčerpať v lehote do 15.12.2023. 

5. Poskytnutá dotácia je účelovo viazaná a prijímateľ sa zaväzuje použiť ju v zmysle zák. 

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, výlučne na účel 

uvedený v čl. I ods. 2 tejto Zmluvy. 

 

 

Čl. III 

Vyúčtovanie dotácie 

 

1. Prijímateľ predloží poskytovateľovi správu o vyúčtovaní poskytnutej dotácie do 

15.12.2023. 

2. Prílohy správy o vyúčtovaní dotácie tvoria kópie účtovných dokladov preukazujúce jej 

čerpanie. Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti ustanovené v zákone 

o účtovníctve.  

3. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi: 

a) finančné prostriedky v plnej výške poskytnutej dotácie, ak zo strany prijímateľa 

došlo k porušeniu ustanovení tejto Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet 

poskytovateľa z ktorého boli poskytnuté, v lehote do 5 dní odo dňa odstúpenia 

poskytovateľa od tejto Zmluvy v zmysle čl. IV ods. 3 tejto Zmluvy, 

b) nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie, a to bezhotovostným 

prevodom na účet poskytovateľa z ktorého boli poskytnuté, v lehote do 5 dní odo 

dňa predloženia vyúčtovania. 

  . 

Čl. IV 

Kontrola a sankcie 

 

1. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi každý štvrťrok predložiť účtovné doklady 

k potrebe vedenia účtovníctva. 

2. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi umožniť vykonanie kontroly čerpania dotácie, 

a to kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka, na ktorý bola dotácia poskytnutá. 

3. Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi účtovné doklady preukazujúce 

čerpanie dotácie, a to kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka, na ktorý bola dotácia 

poskytnutá, ak ho o to poskytovateľ požiada. 

4. Poskytovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť, ak zo strany 

prijímateľa došlo k porušeniu jej ustanovení. 



5. Použitie dotácie v rozpore s určeným účelom, nedodržanie ustanoveného alebo 

určeného spôsobu nakladania s dotáciou, porušenie ďalších pravidiel a podmienok, za 

ktorých bola dotácia poskytnutá, je porušením finančnej disciplíny. 

6. V prípade porušenia finančnej disciplíny bude poskytovateľ postupovať v súlade s ust. 

§ 31 a nasl. zák. č 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

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

platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

2. Táto Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) obsahovo zhodných rovnopisoch, pričom 2 (dva) 

rovnopisy dostane poskytovateľ a 1 (jeden) rovnopis dostane prijímateľ. 

3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto Zmluva je 

povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a účinnosť nadobúda podľa ust. § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce Tibava, ako 

povinnej osoby. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa 

spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

5. Meniť a dopĺňať túto Zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných 

strán písomnými dodatkami.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva vyjadruje ich 

skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, zmluvu si prečítali, 

jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

Poskytovateľ: 

 

 

V Tibave, dňa......................... 

 

Marián Čuhanič 

        starosta 

Prijímateľ: 

 

 

V Tibave, dňa......................... 

 

 Ján Hirák 

        

 

 

   


