
Z M L U V A   č. 5/2022 

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 

   Štatutárny orgán :  Ing. Radoslav Šeliga - starosta obce 

 

   IČO: 00326534 

   DIČ: 2020674964 

   č. ú.: SK68 0900 0000 0051 1795 3713 

 

 

Prijímateľ:             Pavol Kuzmiak - MAPAK 

                                   Budovateľská 418/46 

              059 34 Spišská Teplica  

    

 

   IČO: 35115530 

                                   DIČ: 1031791134 

              č. ú. : SK52  1100 0000 0080 1508 6288 

 

 

 

Článok 1 

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

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Spišská Teplica, prijímateľovi Pavol Kuzmiak - 

MAPAK  na základe žiadosti o poskytnutie dotácie. 

 

 

               Článok  2 

                       Výška dotácie 
Pre prijímateľa bola pre rok 2022 schválená dotácia vo výške 800 Eur, slovom osemsto eur. 

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

zverejnení zmluvy. 

 

 

 

Článok 3 

Účel poskytnutia dotácie 
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť ako doplnkový zdroj financovania činnosti 

šachového klubu na organizáciu turnajov, na štartovné, členské, vecné ceny, cestovné a 

ubytovanie.      

 

 



 

Článok 4 

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

dotácia  z  rozpočtu   obce  za  rok  2022  predložiť  do  podateľne  poskytovateľa   zúčtovanie 

dotácie  na  predpísanom tlačive  poskytovateľa  (príloha č.3 VZN č.10/2017) do 30 dní po jej  

vyčerpaní alebo najneskôr do 15.12.2022.  

Prijímateľ dotácie predloží k zúčtovaniu 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, alebo nepoužitú dotáciu na účet poskytovateľa uvedeného 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, uvedie, že 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              Pavol Kuzmiak 


