
Z M L U V A   č. 2/2022 

   o poskytnutí dotácie  
   podľa  VZN č. 10/2017 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Spišská Teplica 
 

 

Poskytovateľ: Obec Spišská Teplica 
    Obrancov mieru 454/3 

   059 34  Spišská Teplica 

   Zastúpená:  Ing. Radoslavom Šeligom- starostom obce 

 

   IČO: 00326534 

   DIČ: 2020674964 

   č. ú.: SK68 0900 0000 0051 1795 3713 

 

 

Prijímateľ:  Občianske združenie GALAXIA 

   Osloboditeľov 166/108                                    

   059 34 Spišská Teplica  

   V zastúpení: Milan Kolesár, tajomník občianskeho združenia  

 

    IČO: 37878964 

                                    DIČ:  

    č. ú. : SK65 7500 0000 0040 0794 4301 

 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 
Obec Spišská Teplica poskytne na základe článku 2  odsek 2 VZN č. 10/2017 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Obce Spišská Teplica, prijímateľovi Občianskemu združeniu GALAXIA 

dotáciu na základe žiadosti o poskytnutie dotácie. 

 

 

               Článok  2 

                       Výška dotácie 
Pre prijímateľa bola pre rok 2022 schválená dotácia vo výške 2.000 Eur, slovom dvetisíc eur. 

Dotácia bude poskytnutá prijímateľovi na účet uvedený v záhlaví, najskôr deň po zverejnení 

zmluvy.  

 

 

 

Článok 3 

Účel poskytnutia dotácie 
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na organizáciu pretekov, ubytovanie, 

prepravné, štartovné a ustajnenie zvierat na pretekoch CVI,  kde cvičenci reprezentujú SR. 

 

 

 



 

Článok 4 

Vyúčtovanie dotácie 
Prijímateľ  je  povinný  po  zrealizovaní  podujatia /akcie, na  ktorú  bola  poskytnutá  účelová 

dotácia  z  rozpočtu   obce  na  rok  2022, predložiť  do  podateľne  poskytovateľa   zúčtovanie 

dotácie  na  predpísanom tlačive  poskytovateľa  (príloha č.3  VZN č.10/2017)  najneskôr však 

do 15.12.2022 podľa článku 3 odsek 7  VZN č. 10/2017 . 

Prijímateľ dotácie predloží k zúčtovaniu iba originály dokladov, ktoré dokladá k zúčtovaniu 

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

poskytnutej dotácie, prípadne nepoužitie dotácie je prijímateľ povinný v termíne do 

23.12.2022 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví. 

Poskytovateľ po overení dokladov vráti originály do 30 dní od doloženia zúčtovania. 

  

 

            Článok 5 

      Iné dohodnuté podmienky 
 

Prijímateľ sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít 

súvisiacich s realizáciou podujatia/akcie, na ktorý bola dotácia poskytnutá uviesť, že 

podujatie/akcia bola realizovaná s finančným príspevkom obce.  

 

            Článok 6 

          Záverečné ustanovenia 
Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú 

svojím podpisom. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorej jedna  zostáva poskytovateľovi                      

a jedna prijímateľovi. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň 

po zverejnení . 
 

 

 

 

 

V Spišskej Teplici, dňa:                                  V Spišskej Teplici, dňa:   
 

 

 

 

 

   Poskytovateľ:      Prijímateľ:   

 

 

 

 

 

 

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

       Ing. Radoslav Šeliga             Milan Kolesár 

  starosta obce            tajomník občianskeho združenia  


