
Z m l u v a 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chtelnica na rok 2022 

 

Číslo zmluvy: RZ č. 7/2022 

 

Oblasť: Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 

    Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti a charita 

  

 

Poskytovateľ: 

Názov:   Obec Chtelnica 

Adresa sídla:  Nám. 1. mája 495/52 

922 05 Chtelnica 

zastúpená starostom:  Ing. Ján Horváth 

bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.  

IBAN:   SK90 0900 0000 0050 7977 8482 
IČO:     00 312 584 

DIČ:    2020530886 

ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“) 

 

 

a 

 

 

Príjemca: 

Názov: Na trati, o.z. 

Právna forma:  Občianske združenie 

adresa sídla:  Špačinská cesta 654/40, 917 01 Trnava 

zastúpená:  Ing. Miriama Smrtičová, predseda OZ 

IČO:   51 234 670 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.   

číslo účtu:  SK37 0900 0000 0051 4228 9631 

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 Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2020, ktorým sa určujú podmienky 

poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Chtelnica  túto  

 

 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Obec Chtelnica v zmysle Uznesenia OZ č. 88/2021 zo dňa 16.11.2021 poskytuje 

príjemcovi dotáciu vo výške 960,00 Eur, slovom: deväťstošesťdesiat Eur. 



2. Dotácia bude použitá na hipoterapiu .............................., občana s trvalým pobytom 

........................, Chtelnica, v priestoroch Hipoterapie Slovakia, s. r. o. Hipoterapia bude 

poskytovaná jedenkrát týždenne počas kalendárneho roka 2022, celkovo 48 krát. 

3. Príjemca vyhlasuje, že dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma. 

4. Dotácia bude uhradená jednorazovo na bankový účet príjemcu najneskôr do 31.03.2022. 

 

 

II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve. Za 

oprávnené náklady sa budú považovať len náklady, ktoré sú v súlade so Všeobecne záväzným 

nariadením č. 1/2020. 

2. Príjemca sa zaväzuje, že pri informovaní masmédií o svojej činnosti, na ktorú bola 

poskytnutá dotácia a pri spoločenských akciách,  konaných v súvislosti s touto činnosťou 

alebo inej jej propagácii (napr. tlač materiálov, pozvánok a pod.) výslovne uvedie, že bola 

financovaná z dotácie obce. 

3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 

4. Príjemca je povinný poskytnutú dotáciu zúčtovať v zmysle Článku 7 Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 1/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Chtelnica. 

5. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie alebo použije túto dotáciu na iný účel ako je 

v tejto zmluve stanovené, je povinný dotáciu vrátiť na účet obce najneskôr do 31. decembra 

príslušného kalendárneho roka.  

 

 

III. 

Sankcie 

 

1. Príjemca berie na vedomie, že porušením finančnej disciplíny sú skutočnosti uvedené 

v § 31 ods. 1 písm. a) - n) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade porušenia finančnej disciplíny je 

povinný uhradiť obci sankcie uvedené v § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží poskytovateľ a 

jeden príjemca dotácie. 

2. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou 

písomných dodatkov. 

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola 

uzatvorená v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnom mene 

podpisujú. 

 

 

 

 

 



4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zmluvnými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona 

o slobode informácií v spojitosti s § 47a odst.1 Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 

 

 

 

 

V Chtelnici, dňa ....................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

za Obec Chtelnica:                            Za OZ Na trati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Ing. Ján Horváth               Ing. Miriama Smrtičová 

 

 

 

 

 

 


