
 
Zmluva 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Holumnica 
č. 1/2023 

 
Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

POSKYTOVATEĽ: Obec Holumnica  

                                   zastúpená  starostkou obce Bc. Janou Turekovou 

                                   Holumnica 32, 059 94 Holumnica  

IČO:                           00326186 

DIČ:                           2020697129 

 

 

PRIJÍMATEĽ:        Spišská katolícka charita 

                                   ADS Charitas 

                                   zastúpená riaditeľkou  Mgr. Danou Spišiakovou, MPH  

                                    Štúrova 508/66  

                                   061 01  Spišská Stará Ves 

 

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 Všeobecne záväzného nariadenia č.02/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce Holumnica, ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto  

 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Holumnica 

Č. 1/2023 

 

 

Čl. I. 

PREDMET ZMLUVY 

 
1. Poskytovateľ na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2022, zo dňa 

24.11.2022, poskytuje prijímateľovi z rozpočtu obce dotáciu vo výške : 100 EUR 

(slovom: jednosto eur). 

2. Dotácia bude použitá  na nákup zdravotníckych pomôcok. 

3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma. 

 

 

Čl. II. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1.Príjemca je oprávnený využiť Dotáciu výlučne na sociálnu výpomoc, resp. nákup 

zdravotníckych pomôcok pre klientov.  

 

2.Príjemca je povinný Dotáciu použiť do 30. júna 2023. Nepoužité finančné prostriedky  je 

príjemca povinný vrátiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu najneskôr do 31. júla 2023 

s avízom o splnení tejto povinnosti. 



3.Príjemca je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia Dotácie v 

súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 písm. k) až m) 

zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

4.Príjemca je povinný vykonať vyúčtovanie Dotácie a predložiť ho Poskytovateľovi v termíne 

do 30. septembra 2023. 

 

Čl. VII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1.Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných, vzájomne odsúhlasených 

dodatkov k zmluve. 

 

2.Zmluva je vyhotovená v dvoch  vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jedno vyhotovenie. 

 

3.Zmluvné strany si zmluvu prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpísali. 

 

4.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

 

5.Zmluva je zmluvou povinne zverejňovanou v zmysle § 5 a  nasl. zák. č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

6.Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

 

V Holumnici,  11.01.2023                                                  V Spišskej Starej Vsi, 

 

 

 

 

----------------------------                                                         ---------------------------------------- 

 Bc. Jana Tureková                                                                Mgr. Dana Spišiaková, MPH 

  starostka obce                                                                    riaditeľka ADS Spišská Stará Ves 


