
Z M L U V A  

o poskytnutí dotácie  z rozpočtu obce. 

07/2021 

 

Článok I. 

Účastníci dohody: 

 

Poskytovateľ:  Obec Nižná 

   Nová doba 506 

   027 43 Nižná 

    Zastúpená: Ing. Jaroslav Rosina, starosta obce 

   IČO: 00314684 

   DIČ: 2020561752 

   Č. ú.:  

              SK68 0200 0000 0000 1752 6332   

 

Prijímateľ:  Občianske združenie „ZOEE“ 

                                           Materské centrum DUPAJDA 

   Vansovej 754 

   027 43  Nižná 

   Zastúpená:  Ing. Jana Tuhá, štatutárny zástupca 

   IČO: 37976001 

   DIČ: 2022066112 

   Č.účtu :  2059882553/0200 

    SK80 0200 0000 0020 5988 2553  

    

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Táto zmluva sa uzatvára na základe § 2 platného VZN č. 01/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, 

ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 18.02.2021 výšku dotácie pre neziskové organizácie 

a jednotlivcov  z rozpočtu obce pre rok 2021  

Pre prijímateľa bola schválená dotácia vo výške  4 850,– Eur, ...  slovom štyritisíc osemstopäťdesiat  Eur. 

 

 

 

Článok III. 

Účel poskytnutia dotácie 

 

3.1.Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na činnosť Občianskeho združenia „ZOEE“ 

 

 

Článok IV. 

Osobitné ustanovenia 

 

4.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi  na číslo účtu uvedené v článku I. tejto zmluvy, 

v jednej splátke do 30.11.2021  odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

4.2. Prijímateľ je povinný poskytnutú splátku účelovej dotácie z rozpočtu obce dokladovať kópiami faktúr, 

účtovnými dokladmi a pod. spolu s písomnou správou o použití dotácie najneskôr do 31.12.2021 

Dotáciu nie je možné použiť na: 

 a/ nákup alkoholu a tabakových výrobkov, 

 refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch ani inými inštitúciami 

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

alebo nezrealizovania podujatí, aktivít je prijímateľ povinný v termíne do 31.12.2021 vrátiť poskytnutú dotáciu 

v plnej výške na účet poskytovateľa a to na č. ú.: 17526332/0200, IBAN: SK68 0200 0000 0000 1752 6332 

 

 

 



Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorej dve zostávajú poskytovateľovi a jeden  

prijímateľovi. 

 

 

 

 

 

 

V Nižnej, dňa: 26.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Poskytovateľ:      Prijímateľ: 


