
RÁMCOVÁ ZMLUVA 
O POSKYTOVANÍ DOTÁCIE

podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov

Číslo zmluvy: 2/2020

Zmluvné strany

1. Organizácia:
So sídlom:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
(ďalej len „poskytovateľ“)

2. Občianske združenie: 
Lužná 
So sídlom: 
Zastúpená:
IČO:
Bankové spojenie: 
číslo účtu:
IBAN:

(ďalej len „prijímateľ“)

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
Milanom Baďanským, starostom obce 
00304948 
2020662182
Primá banka Slovensko, a.s.
1877406001/5600
SK37 5600 0000 0018 7740 6001

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dunajská

Košariská 190/48, 900 42 Dunajská Lužná 
PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup 
31827632
Slovenská sporiteľňa, a.s.
1918 8728/0900
SK49 090 0000 0000 1918 8728

v
Cl. 1

Predmet zmluvy a výška dotácie

1. Poskytovateľ na základe tejto rámcovej zmluvy a v súlade VZN č.3/2009 poskytne 
prijímateľovi z rozpočtu obce dotáciu vo výške 665,00 Eur.

2. Dotácia bude na základe predloženej žiadosti použitá na: vybudovanie altánku.

ČI. 2
Podmienky poskytnutia dotácie

1. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Poskytnutá dotácia nesmie byť použitá 
na nákup občerstvenia (s výnimkou občerstvenia pre bezpríspevkových darcov krvi), 
alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a na odmeny funkcionárom.

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia použitých 
finančných prostriedkov, pričom prijímateľ je za tým účelom povinný poskytnúť 
poskytovateľovi vyžiadané doklady a všetku potrebnú súčinnosť.

3. Prijímateľ dotácie je povinný pri obstaraní tovarov, služieb a prác postupovať podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

4. Príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi dotácie vyúčtovanie 
do 30-tich dní po jej použití, najneskôr však do 15.12.2020, a to predpísanou formou
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a na tlačive, ktoré sú prílohou VZN obce č. 3/2009 o podmienkach poskytovania 
dotácií z rozpočtu obce.

5. Ak príjemca dotácie nepredloží vyúčtovanie v stanovenom termíne, alebo ju použije 
na iný účel, ako bola určená, je povinný ju vrátiť poskytovateľovi najneskôr 
do 31.12. toho roku, v ktorom mu bola poskytnutá.

6. V prípade, že príjemca dotáciu použije v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy 
(najmä ak ju použije na iný účel, nezúčtuje ju v stanovenej lehote, nevráti 
ju v stanovenej lehote poskytovateľovi), je poskytovateľ oprávnený príjemcovi 
účtovať penále vo výške 0,05% z poskytnutej dotácie a to za každý deň omeškania, 
až do úplného zúčtovania, resp. vrátenia dotácie.

ČI. 3
Trvanie zmluvy

Táto rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to - odo dňa ich podpísania obidvomi 
zmluvnými stranami do 31.12. príslušného kalendárneho roku, v ktorom boli uzatvorené.

v
C1.4

Záverečné ustanovenia

1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, 
čo potvrdzujú svojim podpisom.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť na druhý deň po zverejnení.

3. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 rovnopis dostane poskytovateľ 
a 1 rovnopis dostane prijímateľ.

V Dunajskej Lužnej, V Miloslavove, 12.10.2020

Mgr. Miloš Klátik, PhD.
starosta obce
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