
Z m l u v a  č. 44/2022 
 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona  

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene  

o doplnení niektorých zákonov v spojení so Všeobecne záväzným nariadením mesta 

č. 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senica 

 

medzi 

 

poskytovateľom: MESTO SENICA 

 

Sídlo:   Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica 

Zastúpené: Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta 

IČO:   00309974 

DIČ:   2021039845 

Bankové spojenie: Prima banka, a. s. 

IBAN:  SK42 5600 0000 0092 0051 8008 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

žiadateľom: HOKEJOVÝ KLUB 91 SENICA 

právna forma: združenie 

Sídlo:  L. Novomeského 1217/88, 905 01  Senica 

Zastúpený:  Mgr. Lukáš Hlavenka, štatutárny zástupca 

IČO:   17641799 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 

IBAN:   SK41 0900 0000 0000 3723 0387 

   Žiadateľ registrovaný v Registri občianskych združení pod  

   reg. č. VVS/1-900/90-3940 

(ďalej len „žiadateľ“) 

Čl. I 

P r e d m e t  z m l u v y 

 

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v sume 2.000 € 

(slovom: dvetisíc eur), ktoré sa zaväzuje žiadateľ použiť v plnej výške na bežné 

výdavky s účelovým určením na projekt „Doprava na majstrovské stretnutia HK 91 

Senica“. 

 



Čl. II 

P o d m i e n k y  p o u ž i t i a  d o t á c i e 
 

1) Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje  

    použiť ich v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových    

    pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov len na účel,  

    ktorý je uvedený v čl. I  tejto zmluvy. Zároveň sa zaväzuje dodržať zásady  

    hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri nakladaní s poskytnutými  

    verejnými finančnými prostriedkami a predložiť doklady o ich použití. 
 

2) Po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy sa finančné prostriedky uvedené v čl. I   

    poskytnú žiadateľovi bezhotovostným prevodom na účet žiadateľa zriadený  

    v peňažnom ústave. 
 

3) Žiadateľ je povinný v príslušných propagačných materiáloch a na viditeľnom  

    mieste spojenom s realizáciou projektu umiestniť logo mesta Senica a zverejniť  

    informáciu, že projekt sa realizuje s finančnou podporou Mesta Senica. 
 

4) Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I  tejto zmluvy je žiadateľ povinný vyúčtovať  

    do 30 kalendárnych dní po ich vyčerpaní, najneskôr do 30.11.2022. V prípade,  

    že zo všetkých okolností je zrejmé, že uvedený termín vyúčtovania nebude  

    žiadateľom dodržaný, je žiadateľ povinný na základe zdôvodnenej písomnej  

    žiadosti požiadať poskytovateľa v lehote do 10 dní pred uplynutím stanoveného  

    termínu vyúčtovania o predĺženie termínu predloženia vyúčtovania. V tomto     

    prípade musí byť vyúčtovanie doručené najneskôr do 15.12.2022 vrátane. 

    Vyúčtovanie dotácie musí byť evidované v došlej pošte MsÚ. 
 

    Vyúčtovanie musí obsahovať: 

    - písomné vecné vyhodnotenie poskytnutej dotácie, z ktorého bude zrejmé  

    dodržanie účelu, 

    - žiadateľ je povinný predložiť poskytovateľovi doklady, ktoré si vyžiada na  

    kontrolu dotácie. 
 

    Súčasťou vyúčtovania je aj: 

-   celková rekapitulácia výdavkov, 

-   vyčíslenie výšky celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutej dotácie resp. jej  

    časti. 
 

5)  Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve  

     o poskytnutí dotácie, ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie je  

     oprávnený vykonať poverený zamestnanec mesta v súlade s vnútorným  

     predpisom mesta o finančnej kontrole a hlavný kontrolór obce podľa § 18d   

     ods. 2 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  



     predpisov. Žiadateľ sa zaväzuje umožniť hlavnému kontrolórovi mesta výkon  

     tejto kontroly. 
 

6)  Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi najneskôr do 20.12.2022 finančné  

     prostriedky, ktoré neboli použité na účel dohodnutý v čl. I  tejto zmluvy, a to   

     v plnej výške sumy poskytnutej dotácie. 

a)  Povinnosť žiadateľa vrátiť poskytnuté finančné prostriedky sa vzťahuje aj na   

 prípad, ak poskytovateľ zistí túto skutočnosť z predožených dokladov  

 vyúčtovania.  Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej výšky finančných  

    prostriedkov, ktorú vyčísli poskytovateľ. 

b)  Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi aj tú výšku finančných    

 prostriedkov,  ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie. 

c)  Finančné prostriedky, ktoré žiadateľ nevyčerpal je povinný vrátiť na účet,  

    z ktorého mu boli poskytnuté. 
 

Čl. III 

Z á v e r e č n é  u s t a n o v e n i a 
 

1)  Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie  

    rozpočtovej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových  

    pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadateľ,  

    ktorý porušil rozpočtovú disciplínu je povinný neoprávnene použitú dotáciu  

    vrátiť do rozpočtu mesta. 
 

2) Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane žiadateľ  

    a dva poskytovateľ. 
 

3) Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to  

    formou písomných dodatkov. 
 

4) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že  

    nebola uzatvorená v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju  

    vo vlastnom mene podpisujú. 
 

5) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch  

    zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúci po dni jej zverejnenia  

    v Centrálnom registri zmlúv.  
 

V Senici, ....................................... 
 

Za poskytovateľa:       Za žiadateľa: 

 

 



Zúčtovanie poskytnutej dotácie - celková rekapitulácia výdavkov 
 

 

Poskytovateľ: MESTO SENICA, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica 

Žiadateľ: 

Názov organizácie: 

Sídlo: 

Zastúpený: 

IČO: 

DIČ: 

 

Názov projektu (účel použitia): 

 

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

 

Termín konania: .......................................... 

 

Výška poskytnutej dotácie: ................................. 

 

 
Číslo: 

- bank. výpisu 

- pokl. dokl. 

- účtov. dokl. 

 

 

Účel dotácie 

 

 

Suma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

SPOLU:   
 

Svojim podpisom prehlasujem formálnu a vecnú správnosť vyúčtovania. 

 

Originály účtovných dokladov sa nachádzajú 

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

 

Vypracoval: 

 

Dátum: 

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

Meno a priezvisko štat. zástupcu 


