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1/DOT/2019 

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 

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  

 
Poskytovateľ:  Mesto Podolínec 
Štatutárny orgán:  Mgr. Jaroslav Seman – primátor mesta  
Sídlo:    Nám. Mariánske 3/3, 065 03  Podolínec 
IČO:    00330132 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
IBAN:    SK19 0200 0000 0026 0611 0051 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
    

a 
 
Prijímateľ:   Lesy mesta Podolínec, s.r.o. 
Štatutárny orgán:   Ing. Pavel Homola, konateľ 
IČO:     50332490 
Sídlo:     Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s. 
IBAN:    SK97 0200 0000 0036 8058 0654 
(ďalej len „prijímateľ“) 

I. 
Predmet zmluvy 

Poskytovateľ poskytne finančnú dotáciu prijímateľovi, ktorá bude použitá na spolufinancovanie 
projektu „Výstavba rekreačno-náučného chodníka Sovia poľana - Etapa I.“ Dotácia nesmie byť 
použitá na iný účel. 

II. 
Výška dotácie 

Poskytovateľ poskytne dotáciu vo výške 2 000,00 € (slovom dve tisíc eur). Finančná dotácia bude 
poskytnutá najskôr deň nasledujúci po zverejnení zmluvy. 

III.  
Vyúčtovanie dotácie 

1. Prijímateľ dotáciu zúčtuje tak, že poskytovateľovi predloží originály dokladov (faktúry, 
príjmové, výdavkové pokladnične doklady) k výdavkom použitým na realizáciu projektu 
najneskôr do 30.11.2020. Poskytovateľ doklady prekopíruje a po overení s originálov najneskôr 
do 15.12.2020 vráti prijímateľovi. 

2. Dotácia nepoužitá do 30.11.2020 bude vrátená poskytovateľovi na bankový účet, z ktorého 
bola dotácia poskytnutá, a to do 15.12.2020. 

3. V prípade nepredloženia vyúčtovania do 30.11.2020, prijímateľ vráti dotáciu v celej 
poskytnutej výške do 15.12.2020 na účet poskytovateľa, z ktorého bola dotácia odoslaná. 
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IV. 
Iné dohodnuté podmienky 

1. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít 
súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol 
realizovaný s finančným príspevkom mesta. 

2. Mesto si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 

V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Poskytovateľ je 
povinný zmluvu zverejniť do 5 pracovných dní od jej podpísania spôsobom stanoveným v § 5a 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
Zmluva je účinná deň nasledujúci po dni zverejnenia. 

2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných číslovaných 
dodatkov po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

3. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, prijímateľ dostane 1 exemplár zmluvy, poskytovateľ 
dostane 2 exempláre. 

4. Dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy o poskytnutí sponzorského daru zo dňa 
16.12.2019, ktorú uzavrel poskytovateľ so spoločnosťou POLYFORM, s.r.o. 

5. Zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú 
vôľu i vlastnoručne podpísaná. 

 

 

 
V Podolínci, dňa 27.12.2019 
 
 
 
Za poskytovateľa: 
 
 
 
 
 
 
 

 Za prijímateľa: 

Mgr. Jaroslav Seman 
primátor mesta 

 Ing. Pavel Homola 
konateľ 

 


