
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE

uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne 
záväzným nariadením Mesta Dolný Kubín č. 3/2017 o poskytovaní dotácií

Poskytovateľ dotácie: Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín 
oprávnený konať: Mgr. Roman Matejov -  primátor mesta 
IČO: 00314463 
DIČ:2021339254
bankové spojenie: VUB, a. s., pobočka Dolný Kubín 
č. účtu: SK20 0200 0000 0000 2042 6332 
(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Príjemca dotácie: VPV - ARWA, n.o.
Nemocničná 1948/47, 026 01 Dolný Kubín
zapísané v registri OZ MV SR dňa: 27.11.2009
oprávnený konať: Ing. Lucia Badáňová -  štatutárny zástupca
IČO? 42168791
DIČ:2022926323 v
bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Dolný Kubín 
č. účtu: SK 22 7500 0000 0040 0932 6355 
(ďalej len „príjemca“)

uzatvorili túto

zmluvu o poskytnutí dotácie:

I.
Predmet zmluvy

1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi dotáciu vo výške 400,-EUR (slovom: štyristo 
euro) z rozpočtu poskytovateľa na rok 2018 na projekt: Objavujme športom Európu za 
podmienok špecifikovaných v tejto zmluve a príjemca sa zaväzuje dotáciu prijať a použiť za 
podmienok špecifikovaných v tejto zmluve (ďalej len „dotácia“). Minimálna výška spoluúčasti 
prijímateľa je 100, -EUR (slovom: sto euro).

1.2 Príjemca sa zaväzuje dotáciu použiť výlučne na účel:
výdavky spojené s cestovným a vstupenkami na kajaky a na plaváreň, 
nákup športového materiálu v rámci projektu.

II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1 Poskytovateľ je povinný uhradiť dotáciu na účet príjemcu špecifikovaný v záhlaví tejto zmluvy 
najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
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III.
Záverečné ustanovenia

3.1 Nedodržanie podmienok dohodnutých v tejto zmluve sa považuje za porušenie finančnej 
disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.3 Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, 
a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k zmluve.

3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je pre 
ne určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak 
čoho ju vlastnoručne podpisujú.

3.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ obdrží tri vyhotovenia 
a príjemca jedno vyhotovenie.

3.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.7 Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami sa použije primerane § 105 anasl. 
Civilného sporového poriadku.

poskytovateľ:
Y Dolnom Kubíne, dň

príjemca:
V Dolnom Kubíne, dňa 17.05.2018

Nemocničná 1948/47-3 
026 01 Dolný Ktibín 

100:42168791

esto Dolný Kubín 
Mgr. Roman Matejov 
primátor mesta

VPV - ARVA, n.o. 
Ing. Lucia Badáňová 
štatutárny zástupca
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