
Zmluva o poskytnutí dotácie 
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho 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 a v 
zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Mesta Skalica 

uzatvorená medzi: 
Poskytovatel' dotácie: 
Mesto Skalica 
Námestie slobody č. 10, 909 01 Skalica 
zast.: Ing. Ľudovít Barát - primátor mesta 
IČO: 00309982 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu: 2601173002/5600 
IBAN: SK56 5600 0000 0026 0117 3002 
a 
Príjemca dotácie: 
Obec Brodské 
Školská 1030, 908 85 Brodské 
zast.: Anna Krídlová-starostka obce 
lč0:00309451 
DIČ: 
IČ DPH: 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu: 26104717001/5600 
IBAN: SK61 5600 0000 0026 0471 7001 

I. 
Predmet zmluvy 

l/Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie vo výške 200,- EUR, (slovom: Dvesto eur) z 
rozpočtu Mesta Skalica príjemcovi dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Skalica č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Skalica (ďalej len „VZN") a v súlade so 
schváleným rozpočtom Mesta Skalica na rok 2017. 
2/ Účel použitia dotácie je určený na usporiadanie divadelného predstavenia pri príležitosti 
„Mikuláša" v obci Brodské aj pre deti občanov Mesta Skalica bývajúcich v obci Brodské na 
ubytovni, ktorá je vo vlastníctve SMM Skalica. 

II. 
Zmluvné podmienky 

1/ Poskytovatel' dotácie poskytne dotáciu bezhotovostným prevodom z účtu poskytovateľa dotácie 
na účet príjemcu dotácie, alebo v hotovosti z pokladne poskytovateľa dotácie a to do 30.11.2017. 
2/ Príjemca dotácie 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 dotácie 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/ Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť preukázateľným spôsobom prezentáciu poskytovateľa 



dotácie Mesta Skalica prostredníctvom masmédií, alebo pri spoločenských a iných akciách, ktoré 
súvisia s účelom poskytnutých finančných prostriedkov, pričom výslovne uvedie, že aktivita, alebo 
projekt bol financovaný z rozpočtu Mesta Skalica, resp. s jeho finančným príspevkom. 
5/ Poskytovatel' dotácie si vyhradzuje právo vykonať kontrolu zákonnosti, hospodárnosti, účelovosti 
a efektívnosti použitia dotácie. 
6/ Príjemca dotácie sa zaväzuje poskytovateľovi dotácie poskytnúť pri výkone kontroly plnú 
súčinnosť. 
7/ Príjemca dotácie je povinný dotáciu vyčerpať do 31.12. 2017. 
8/ Príjemca dotácie je povinný vykonať vyúčtovanie dotácie v súlade s podmienkami uvedenými v 
zmluve a VZN, a to písomne na predpísanom tlačive „Zúčtovanie poskytnutej dotácie" podľa 
Prílohy č. 3 VZN do 30 dní po vyčerpaní poskytnutej dotácie, najneskôr do 31.12. 2017. 
9/ Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie je príjemca dotácie povinný vrátiť 
poskytovateľovi dotácie bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet, alebo v hotovosti do 
pokladne poskytovateľa dotácie súčasne s vyúčtovaním dotácie v termíne podľa článku II. ods. 8 
tejto zmluvy. 
10/ Príjemca dotácie 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. 2018. 
11/ V prípade ak sa činnosť, resp. podujatie, akcia neuskutoční, alebo príjemca dotácie poruší VZN, 
príjemca dotácie je povinný dotáciu v plnej výške vrátiť do 31.3. 2018. 
12/ Finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie príjemcovi dotácie 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 Mesta Skalica 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 
5/ Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju 
vlastnoručne podpísali. 

V Skalici 27. 11.2017 

/ / !f ; \ Ing. Ľudovít Barát / v ~ j j., , • * Anna Krídlová 
primátor mesta - - -.! j , - starostka obce 
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