
Zml u v a  
o poskytnutí  dotácie  Územnému spolku Slovenského červeného kríža – miestny spolok 

v Kluknave 

 

 

Obec Kluknava  

Zastúpená:  starostom obce Ing. Štefanom Kováčom 

IČO:   00329274 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s. pobočka Spišská Nová Ves 

Číslo účtu:    3411984001/5600 

 

a 

 

Územný spolok Slovenského červeného kríža  – Miestny spolok Kluknava 

Zastúpený:  Mgr. Anna Rigdová, predsedníčka MSSČK 

IČO: 

Bankové spojenie:  

Č.účtu:     

 

 

uzatvárajú Zmluvu o poskytnutí dotácie z prostriedkov rozpočtu obce  na rok 2015. 

 

 

I. Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy  je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 v sume 40,- € 

na činnosť a to: zdravotné prednášky, zabezpečenie odberu krvi, školenie členov ÚSSČK – 

Miestneho spolku Kluknava, kancelárske potreby, poštovné, s možnosťou získania ďalších 

finančných prostriedkov z rozpočtu obce po odpracovaní brigádnickej činnosti členov SČK 

v obci Kluknava podľa aktuálnych potrieb obce. 

 

II. Základné ustanovenia 

 

Obec Kluknava sa zaväzuje poskytnúť Územnému spolku Slovenského červeného 

kríža – Miestnemu spolku v Kluknave dotáciu vo výške 40,- €  na pokrytie výdavkov 

uvedených v predmete zmluvy v zmysle rozpočtu obce na rok 2015 a Všeobecne záväzného 

nariadenia obce o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám. 

 

III. Forma poskytovania prostriedkov 

 

Obec Kluknava poskytne dotáciu Územnému spolku Slovenského červeného kríža – 

Miestnemu spolku v Kluknave v zmysle schváleného rozpočtu vo výške 40,- € na pokrytie 

výdavkov uvedených v predmete zmluvy v roku 2015. Úhradu zrealizuje do 30.09.2015 

v hotovosti z obecnej pokladne. 

Prijímateľ je povinný použiť dotáciu len na realizáciu predmetu zmluvy. 

Prijímateľ je povinný dodržať pri realizácií predmetu zmluvy hospodárnosť a efektívnosť. 

Prijímateľ nesmie z dotácie podľa bodu I. poskytovať finančné prostriedky ako dotáciu iným 

právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ani financovať podujatia organizované alebo 

realizované inými právnickými a fyzickými osobami. 

 

 



 

IV. Vyúčtovanie dotácie 

 

Územný spolok Slovenského červeného kríža  – Miestny spolok Kluknava je povinný 

vykonať vyúčtovanie finančných prostriedkov do 15.12.2015. 

Nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené na účet obce, z ktorého boli poskytnuté 

do 5 dní odo dňa vyúčtovania. Zároveň je potrebné zaslať avízo o vrátení nedočerpaných 

finančných prostriedkov. 

Správa o čerpaní finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie bude podaná obecnému 

zastupiteľstvu spoločne s predkladanou správou o plnení rozpočtu obce za príslušný rok.   

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia je oprávnený vykonať kontrolór obce 

a poslanci obecného zastupiteľstva. 

Zmena účelu alebo akákoľvek iná zmena je možná len na základe písomného dodatku k tejto 

zmluve o ktorý je prijímateľ  povinný požiadať vopred. 

Zmluva  je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obidve zmluvné zúčastnené strany 

dostanú po jednom vyhotovení. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním 

a dobrovoľne ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

V Kluknave,   24.09.2015 

 

 

 

 

 

             Mgr. Anna Rigdová       Ing. Štefan Kováč 

predsedníčka Miestneho spolku SČK         starosta obce 

 

 


