
Zmluva 

o poskytnutí finančného príspevku  z rozpočtu obce Dechtice v roku 2018 

Číslo zmluvy: 2018 019 

Poskytovateľ:  

Názov:    OBEC Dechtice  

Zastúpená:  Bc. Karol Zachar – starosta obce 

bankové spojenie:  PrimaBanka Slovensko, a. s. pobočka Trnava 

číslo účtu IBAN:  SK17 5600 0000 0010 2129 6001 

IČO:      00312363                            

DIČ:   2021133708    

(ďalej iba „obec“)  

a   

Príjemca:  

Názov:    Pozemkové spoločenstvo – lesný a pasienkový urbár Dechtice  

Právna forma:   Pozemkové spoločenstvo  

adresa sídla:  919 53  Dechtice  

zastúpené:    Jozef Maška, Viera Strečanská – členovia výboru 

IČO:   42399572 

DIČ:   2024127413 

bankové spojenie: ČSOB, a. s.  

číslo účtu IBAN: SK88 7500 0000 0040 2092 4524                                                                                                                  

(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 § 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  túto zmluvu za nasledovných 

podmienok:  

I. 

Predmet zmluvy 

1. Obec Dechtice  v zmysle Uznesenia OZ č. 80/2017 zo dňa 14.12.2017 poskytuje príjemcovi  

finančný príspevok na rozvoj pozemkového spoločenstva vo výške  1 000,00 EUR, slovom jedentisíc 

eur.  

2. Použitie finančného príspevku:  na výdavky s účelovým určením to je činnosť pozemkového 

spoločenstva (materiál a služby).    

II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Finančný príspevok bude poskytnutý bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu.  

2. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutý príspevok na účely uvedené v tejto zmluve.  



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

4. Príjemca je povinný poskytnutý finančný príspevok zúčtovať do 30.11.2018.  

5. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie  alebo tento finančný príspevok použije na iný účel ako je v 

tejto zmluve stanovené, je povinný finančné prostriedky vrátiť na účet obce najneskôr do 15 dní po 

termíne stanovenom v zmluve na zúčtovanie. Nevyčerpané finančné prostriedky vráti do rozpočtu 

obce súčasne s vyúčtovaním.  

III. 

Sankcie 

1. Príjemca finančného príspevku, ktorý použil príspevok alebo jeho časť na iný účel ako bol 

poskytnutý, je povinný obci neoprávnene použité finančné prostriedky vrátiť a zaplatiť penále vo 

výške 20% z neoprávnene použitej sumy, najmenej však 30 €.  

2. Príjemca finančného príspevku, ktorý ho nevyúčtuje v stanovenom termíne je povinný zaplatiť 

penále vo výške 10% z poskytnutej sumy.  

IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane obec a jeden príjemca.  

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 vo vlastnom mene podpisujú.  

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán a 

účinnosť dňom zverejnenia.  

V Dechticiach, dňa 25.04.2018  

 

Za obec                                                                                                       Za príjemcu 

PhDr. Karol Zachar, starosta obce, v. r.               

 

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

                Jozef Maška, v. r.  

 

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

             Viera Strečanská, v. r.  


