
 

          Zmluva o poskytnutí dotácie 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,                    

v nadväznosti na zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 583/2004 Z.z.                  

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov                    

v znení neskorších predpisov 

 

uzatvorená medzi: 

Poskytovateľ dotácie: 

Mesto Skalica 

Námestie slobody 10, 909 01 Skalica 

zast.: Ing. Anna Mierna – primátorka mesta 

IČO: 00309982 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu: 2601173002/5600 

IBAN: SK56 5600 0000 0026 0117 3002 

 

(ďalej len poskytovateľ) 

 

a 

Príjemca dotácie: 

MHKM Skalica, n.o. 

Námestie slobody 10, 909 01 Skalica 

zast.: Bc. Peter Kazinota- riaditeľ 

IČO: 45746109 

DIČ: 

IČ DPH: 

bankové spojenie:  

číslo účtu:  

IBAN:  

 

(ďalej len príjemca) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

I. 

Predmet zmluvy 

 

1/Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom príjemcovi v roku 2022. 

2/Dotácia je určená na zabezpečenie športovej činnosti mládeže v MHKM Skalica, n.o. 

v celkovom ročnom objeme maximálne 140 000,- eur (slovom jednostoštyridsaťtisíc eur). 

 

 

II. 

Zmluvné podmienky 

 

1/ Poskytovateľ poskytne dotáciu bezhotovostným prevodom z účtu poskytovateľa na účet 

príjemcu do 25. dňa príslušného mesiaca v nasledovných splátkach: 

• V mesiaci január 30 000,- eur 

• V mesiaci február 10 000,- eur 
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• V mesiaci marec 30 000,- eur 

• V mesiaci máj 20 000,- eur 

• V mesiaci júl 20 000,- eur 

• V mesiaci september 15 000,- eur 

• V mesiaci november 15 000,- eur 

2/ Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu len na účel uvedený v článku I. tejto 

zmluvy a zaväzuje sa ju použiť účelne, efektívne a hospodárne. 

3/ Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác, na ktoré použije 

finančné prostriedky z dotácie postupovať podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak 

mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

4/ Poskytovateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu zákonnosti, hospodárnosti, účelovosti a 

efektívnosti použitia dotácie. 

5/ Príjemca sa zaväzuje poskytovateľovi poskytnúť pri výkone kontroly plnú súčinnosť. 

6/ Príjemca je povinný dotáciu vyčerpať do 31.12. 2022. 

7/ Príjemca je povinný vykonať vyúčtovanie dotácie písomne na predpísanom tlačive podľa 

Prílohy č. 1 do 30 dní po vyčerpaní poskytnutej dotácie, najneskôr však do 31.12.2022.  

8/ Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie je príjemca povinný vrátiť 

poskytovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet, súčasne s vyúčtovaním 

dotácie v termíne podľa článku II. ods. 7 tejto zmluvy. 

9/ Príjemca sa zaväzuje poskytnutú dotáciu, ak sa nepoužije na účel podľa článku I. tejto 

zmluvy, alebo jej časť,  ktorá bola použitá v rozpore s účelom použitia podľa článku I. tejto 

zmluvy,  vrátiť do 31. 3. 2023. 

10/ V prípade ak sa činnosť, resp. podujatie, akcia neuskutoční, príjemca je povinný dotáciu v 

plnej výške vrátiť do 31. 3. 2023. 

11/ Finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie príjemcovi z rozpočtu Mesta Skalica sú 

verejnými prostriedkami v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na porušenie finančnej disciplíny 

vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa a príjemcu podľa §47a 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

2/ Všetky zmeny tejto zmluvy musia byť v písomnej forme a schválené obidvoma zmluvnými 

stranami formou dodatkov. 

3/ Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými platnými právnymi 

predpismi  Slovenskej republiky. 

4/ Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží po dve 

vyhotovenia, pričom všetky majú platnosť originálu. 
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5/ Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou 

ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Skalici dňa  29.12.2021     V Skalici dňa 29.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Ing. Anna Mierna                                                              Bc. Peter Kazinota 

         primátorka mesta                                                            riaditeľ MKHM Skalica, n.o. 

         v.r.        v.r. 
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Príloha č. 1 

 

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie 

 

Poskytovateľ dotácie: Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica 

 

Prijímateľ dotácie: MHKM Skalica, n.o., Námestie slobody 10, 909 01 Skalica 

 

 

Číslo/druh dokladu: (bank. 

výpis, pokladničný doklad, 

účtovný doklad) 

Druh výdavku Výška výdavku 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

SPOLU   

 

 

Celková dotácia z rozpočtu Mesta Skalica:..................................... 

Celkové vyúčtované výdavky (podľa tabuľky vyššie): ..................................... 

Použitá dotácia z rozpočtu Mesta Skalica : ................................. 

Dotácia bola / nebola použitá v plnej výške a prijímateľ je / nie je povinný vrátiť finančné 

prostriedky poskytovateľovi (nehodiace sa prečiarknite) 

 

Vypracoval (meno a priezvisko osoby zodpovednej za vyúčtovanie dotácie): 

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

Dátum: ...................... 

 

 

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

         odtlačok pečiatky 

        podpis štatutárneho zástupcu 

 


