
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2022 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami 

 

Poskytovateľ:   Obec Hubová 

   Pri Váhu 70/70, 034 91  Hubová 

Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Nechaj, starosta obce   

                           IČO:  00315214 

   IBAN: SK37 0200 0000 0000 1992 4342 

 (ďalej poskytovateľ)                           

 

Príjemca dotácie : Divadlo Hubová o.z.  

                            Pri Váhu 70/70, 034 91  Hubová 

Zástupca:             Mgr. Beáta Olosová 

    IČO:  42225906 

                            IBAN: SK23 5200 0000 0000 1458 1264 

(ďalej príjemca)                            

 

     Obec Hubová v súlade s ust. Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a v súlade so schváleným rozpočtom obce na rok 2022, uzatvára 

zmluvu o poskytnutí dotácie s príjemcom takto: 

 

 

Čl.  I  

Účel dotácie 

 

         Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu zmluvy na poskytnutie dotácie v súlade so žiadosťou 

o poskytnutie dotácie zo dňa 30.9.2021 na zabezpečenie svojej činnosti a v súlade s Uznesením 

č. 58/2021: 

- Príprava divadelných inscenácií a činnosť HS Krojkochovanci 

- Účasť na súťažných prehliadkach 

- Materiálno-technické vybavenie 

 

 

Čl.  II 

 Výška dotácie 

1. Celková výška dotácia je 4.700,- € (slovom štyritisícsedemsto eur) a bude poskytnutá 

najneskôr do 28.2.2022 v jednej splátke.  

2. Príjemca sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť hospodárne a efektívne na 

účel určený v Článku I. tejto zmluvy. 
 

 
 

Čl. III 

Sankcie za porušenie zmluvných podmienok 

    

      V prípade použitia dotácie na iný účel, ako na ktorý bola dotácia poskytnutá a je uvedená 

v čl. 1 tejto zmluvy, je prijímateľ povinný písomne požiadať poskytovateľa o zmenu účelu, alebo 

dotáciu vrátiť na číslo účtu poskytovateľa do 3 dní po zistení tejto skutočnosti. 
 

 

 

 

 



Čl. IV 

Ostatné záväzky zmluvných strán 

 

1. Obec Hubová, ako poskytovateľ dotácie, má právo podľa ust. § 18d, ods.2, písm. d) 

zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a podľa ust. §9, ods.2, písm. d) zákon č. 357/2015 

o finančnej kontrole a audite na vykonanie fyzickej kontroly hospodárneho, efektívneho 

a účinného spôsobu využitia ním poskytnutých finančných prostriedkov. Kontrolu sú 

podľa uvedených ustanovení zákonov oprávnení vykonať: hlavný kontrolór obce, členovia 

finančnej komisie a príslušní zamestnanci obce.  

 

2. Poskytnuté finančné prostriedky v zmysle Čl. II tejto zmluvy je prijímateľ povinný 

vyúčtovať v termíne do 30.11.2022 a to na prílohe č. 1, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy.  

 

   

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň 

po jej zverejnení. Môže sa meniť a dopĺňať len v písomnej forme, podpísanej obidvoma 

zmluvnými stranami. 

2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých 1 dostane poskytovateľ a 1 

príjemca. 

3. Príloha č.1 tejto zmluvy je podkladom k vyúčtovaniu dotácie. 

4. Táto zmluva je uzavretá slobodne a dobrovoľne s plným vedomím si práv a povinností 

z nej vyplývajúcich a na znak súhlasu vlastnoručne zástupcami zmluvných strán 

podpísaná. 

 

 

 

V Hubovej dňa  9.2.2022                             

 

 

 

 

Poskytovateľ dotácie :     Príjemca dotácie: 
 

 

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

       Ing. Stanislav Nechaj                                                         Mgr. Beáta Olosová 

 starosta obce                               predseda OZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 

 

                                  Zúčtovanie dotácie poskytnutej obcou Hubová  

                                                          za rok  2022 

Poskytovateľ: Obec Hubová, Pri Váhu 70/70, Hubová 

Žiadateľ: Divadlo Hubová o.z., Pri Váhu 70/70, Hubová 

Účel použitia: podľa čl. I  Zmluvy o poskytnutí dotácie 

 

Dátum 

poskytnutej 

dotácie 

Suma 

poskytnutej 

dotácie 

Čerpanie 

poskytnutej 

dotácie - dátum 

Suma čerpanej 

dotácie 

Účtovný doklad 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Žiadateľ podpisom štatutárneho zástupcu potvrdzuje, že uvedené údaje k zúčtovaniu dotácie 

sú pravdivé. 

 

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

                 Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu  


