
ZMLUVA 
o poskytnutí finančnej dotácie č. 6/2012 

 
uzavretá v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č.16/2009 obce Budmerice 
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
1.   Obec Budmerice 
 Adresa: Obecný úrad, 900 86 Budmerice č. 534 
 Zastúpená: Jozefom Savkuliakom, starostom obce 
 Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s., pobočka Pezinok 
 číslo účtu: 660134500/5600 
 IČO: 304697 
 DIČ: 2020662050 
 (poskytovateľ dotácie) 
 
2. Názov organizácie:  Miestny odbor Matice slovenskej, Budmerice 
 Adresa:          900 86 Budmerice  
 Zastúpený:          Alenou Kadlečíkovou, predsedníčkou MO MS,        
 Bankové spojenie:         --  
 (príjemca dotácie) 
 

Článok 2 
Predmet dotácie 

 
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na úhradu časti nákladov spojených 
s činnosťou Miestneho odboru Matice slovenskej v Budmericiach. 
 

Článok 3 
Finančná výška dotácie 

 
Schválená finančná dotácia na rok 2012 je 800 €  (slovom osemsto EUR). Finančné 
prostriedky budú poskytované z pokladne Obecného úradu podľa požiadaviek Miestneho 
odboru MS. Táto zmluva sa uzatvára na základe schválenia finančnej dotácie z rozpočtu obce 
pre rok 2012 uznesením   Obecného zastupiteľstva  č. 7/5/2011 zo dňa 15. decembra 2011. 
   

Článok 4 
Účel použitia dotácie 

 
Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na: 
Názov akcie:  materiálne zabezpečenie podujatí v etnografickom múzeu, v obci, zakúpenie 
vysávača, služobného mobilu a s ním spojené poplatky, nákup 30 svietnikov, 300 pohárov 
a toneru do tlačiarne. 
Miesto realizácie: Budmerice, SR 
Termín použitia dotácie:  február – december 2012 
Charakteristika akcií: podpora záujmových aktivít členov MS, podpora spoločenských 
a vzdelávacích podujatí. 
 



Článok 5 
Osobitné ustanovenie 

 
5.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančnú dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené 

v článku I. tejto zmluvy do 5 dní odo dňa podpísania tejto dohody.  
 
5.2.Prijímateľ je povinný po zrealizovaní účelu použitia finančnej dotácie podľa článku III, na 

ktorú bola poskytnutá účelová dotácia z rozpočtu obce, do 30 dní, najneskôr však do 
31.1.2013,  odovzdať  do podateľne poskytovateľa písomnú správu o použití finančnej 
dotácie s vydokladovanými  kópiami faktúr, účtovnými dokladmi zodpovedajúcimi 
zákonu č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.  

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

poskytnutej dotácie,  je prijímateľ povinný v zmysle § 17  VZN č.16/2009 finančnú 
dotáciu vrátiť. Taktiež nevyčerpané, resp. nezúčtované  prostriedky  v termíne do 10 dní 
po vyúčtovaní, najneskoršie do 31. januára 2013 musia byť vrátené  na účet 
poskytovateľa a to na č. ú. 6601345001/5600 vedeného v Dexia banka Slovensko a.s. 

 
5.4 Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť organizačno–technickú pomoc členmi svojej organizácie 

pri uskutočňovaní kultúrno-spoločenských podujatí v obci a v regióne. 
 
 

 Článok 6 
Záverečné ustanovenie 

 
Táto dohoda je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorých  jeden zostáva poskytovateľovi 
a jeden prijímateľovi. 

 
 
 
 
V Budmericiach dňa 2. februára 2012     
 
 
 
 
Za poskytovateľa:                 Príjemca dotácie: 
 
 
 


