
Z M L U V A  

o poskytnutí dotácie č. 9/2019 
podľa  platného VZN č. 2/2016 

o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce 

 

 

Zmluvné strany 

 

poskytovateľ: Obec  Brestovec 

   Brestovec č. 273, 907 01 Myjava   

   Zastúpená: Ing. Dušanom Dugom  – starostom obce 

   IČO: 00 309 435 

   DIČ: 2021081425 

   Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Myjava 

     č.ú.: IBAN SK73 5600 0000 0050 3636 4001 

 

prijímateľ:  Myjavská hasičská história, občianske združenie 

   Viestova 426/1, 907 01  Myjava 

   Zastúpené:  Petrom Siváčkom – predsedom 

     IČO: 51  198 801 

   Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia, a.s.,  

č.ú.: IBAN SK54 1111 0000 0014 3903 7015  

 

 

uzatvárajú medzi sebou zmluvu za týchto podmienok: 

 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

Táto zmluva  sa uzatvára  v  súlade  s § 7 ods. 4 zákona  č. 583/2004  Z.z.  o rozpočtových  

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, na základe platného VZN č. 2/2016  o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu 

obce  pre organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2019.  

Pre prijímateľa bude v roku 2019, v súlade s § 4 VZN č. 2/2016, poskytnutá dotácia vo výške 

200,00 €, slovom dvesto eur. 

 

 

 

Článok 2 

Účel poskytnutia dotácie 

 

 

      Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na obnovu vozidla  - historického 

hasičského automobilu Tatra. 

 

 

 

 



 

Článok 3 

Osobitné ustanovenia 

 

1.   Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo bankového účtu  uvedené 

v  tejto zmluve  do 14 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy. 

2.  Prijímateľ je povinný do 30 dní po zrealizovaní aktivity, na ktorú bola poskytnutá účelová 

dotácia z rozpočtu obce, najneskôr však do 31.12.2019, predložiť poskytovateľovi v zmysle 

§ 3 ods. 8 a 9 VZN č. 2/2016 vyúčtovanie použitia poskytnutej dotácie spolu  s kópiami 

preukázateľných účtovných dokladov (objednávok, zmlúv, faktúr, výdavkových 

pokladničných dokladov, bankových výpisov a pod.). 

3.  V  prípade  nedodržania  účelu  poskytnutej  dotácie,  nedodržania  lehoty  na  vyúčtovanie 

      poskytnutej  dotácie,  alebo  nezrealizovania  kultúrneho  podujatia,  je prijímateľ povinný  

      v zmysle  § 3 ods. 10 VZN  č. 2/2016  v  termíne do 31.12.2019 vrátiť poskytnutú dotáciu  

      v plnej výške  na  účet poskytovateľa a to na č.ú.: IBAN SK56 0200 0000 0000 4083 8182  

      vedeného  vo VÚB a.s., pobočka Myjava. 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

     Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorej po dve zostávajú 

poskytovateľovi a po dve prijímateľovi. 
 

 

 

 

V Brestovci        V Myjave 

dňa:  6.11.2019            dňa: 7.11.2019 

 

 

 

Poskytovateľ:        Prijímateľ:   

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dušan Duga, v.r.       Peter Siváček, v.r. 

  starosta obce           predseda 

 

 

 

 

 

 

 


