
 
ZMLUVA 

o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Obce Modrany na 
kultúru, telesnú kultúru a šport 

 
uzatvorená podľa zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
v súlade so Všeobecne záväzného nariadenia Obce Modrany č. 3/2016 o poskytovaní 
finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Obce Modrany na kultúru telesnú kultúru 
a šport 
 
 
 
Podporovateľ: 
Názov:   Obec Modrany   
Sídlo:   Modrany 337   
Zástupca:             Štefan Édes, starosta obce 
Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko 
Číslo účtu:                 SK88 5600 0000 0038 0352 7002  
IČO:   00 306 584 
DIČ:                           2021046709    
(ďalej len „podporovateľ“) 
 
 
 
Žiadateľ:   
Názov:   Združenie vinohradníkov z honu Sutyúvölgy Modrany  
Sídlo:   946 33 Modrany 272 
Zástupca:  Igar Štefan 
Bankové spojenie: VÚB 
Číslo účtu:  SK52 0200 0000 0033 5037 7653 
IČO:   42041279 
Zapísaný v registri Ministerstva vnútra SR pod. č. VVS/1-900/90-26479 dňa 01.08.2005 
(ďalej len „žiadateľ“) 
 
 

  I. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie z  účelového fondu z rozpočtu 

Obce Modrany na kultúru telesnú kultúru a šport podľa Všeobecne záväzného nariadenia 
Obce Modrany č. 3/2016 o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu 
Obce Modrany na kultúru, telesnú kultúru a šport, - Degustácia vína - súťaž, odborné 
prednášky. 
 

2. Podporovateľ sa zaväzuje, že pri splnení podmienok uvedených v tejto zmluve a v súlade 
VZN poskytne finančnú dotáciu žiadateľovi na účel podľa čl. I ods. 1 tejto zmluvy. 

 
3. Žiadateľ vyhlasuje, že poskytovanú finančnú dotáciu prijíma a zaväzuje sa dotáciu použiť 

 v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve. Žiadateľ zodpovedá za 
zabezpečenie a efektívne a hospodárne čerpanie prostriedkov poskytnutej finančnej 
dotácie. 

 
 



II. 
Výška poskytovanej finančnej dotácie 

 
Výška poskytovanej finančnej dotácie podľa čl.I. v ods. 1 tejto zmluvy je 1200,00 € (slovom: 
tisíc dvesto Eur), ktorú podporovateľ poukáže na bankový účet žiadateľa č.ú.: 
SK52 0200 0000 0033 5037 7653.  

 

 
 

III. 
Podmienky použitia finančnej dotácie 

 
1. Finančná dotácia poskytovaná v zmysle čl. I. a II. tejto  zmluvy je v zmysle VZN určená 

na úhradu bežných výdavkov (tovary a služby) podľa ekonomickej klasifikácie platnej 
rozpočtovej klasifikácie.  

 
2. Poskytnutá finančná dotácia je účelovo viazaná. Žiadateľ je povinný použiť finančnú 

dotáciu v súlade s účelom uvedeným v čl. I ods. 1 zmluvy a len na úhradu výdavkov 
uvedených v čl. III  ods.1 tejto zmluvy do 31.12.2019. 

 
 

IV. 
Podmienky poskytnutia a zúčtovania finančnej dotácie 

 
1. O použití finančnej dotácie je žiadateľ povinný predložiť písomnú správu na Obecný úrad 

v Modranoch, zároveň finančnú dotáciu vyúčtovať a vydokladovať do 25. januára 2020. 
 

2. Žiadateľ je povinný nevyčerpanú časť poskytnutej finančnej dotácie vrátiť na účet 
podporovateľa v lehote podľa čl. IV. ods.1 tejto zmluvy. 

 

3. Ak žiadateľ nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie v súlade s čl. IV. ods.1 tejto zmluvy, 
je povinný finančnú dotáciu v plnej výške vrátiť podporovateľovi najneskôr do 15 dní od 
uplynutia lehoty podľa čl. IV ods.1 tejto zmluvy na účet podporovateľa. 

 

4. Podporovateľ má právo vykonať kontroly efektívnosti využitia poskytnutej finančnej 
dotácie a kontrolu dodržiavania podmienok tejto zmluvy.  

 

5. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe prezentácie obce ako podporovateľa uverejnením 
obce Modrany medzi ostatnými sponzormi v prezentáciách a tlačových výstupoch.  

 

V. 
Sankcie za porušenie zmluvných podmienok 

 
Nedodržanie podmienok poskytnutia finančnej dotácie a porušenie povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy sa považuje za porušenie finančnej disciplíny, ktoré sa 
sankcionuje v súlade s § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zároveň nedodržaním podmienok poskytnutia finančnej dotácie žiadateľ stráca 
nárok na možnosť poskytnutia finančnej dotácie nasledujúci kalendárny rok. 



 
 
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len dohodou zmluvných strán, formou písomného 

dodatku zmluvy. 
 
2. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

dva rovnopisy zmluvy. 
 
3. Táto zmluva bola vyhotovená na Obecnom úrade v Modranoch pod číslom 2/2019, 

poskytnutie finančnej dotácie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 
Modrany číslo 20/2019 zo dňa 14.02.2019.   

 
4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia bez výhrad a na znak súhlasu 

ju podpisujú. 
 
 
 
 
Podporovateľ: 
 
Obec Modrany, zastúpená 
Štefan Édes, starosta obce                                     .............................................. 
 
 
Žiadateľ: 
 
Združenie vinohradníkov z honu Sutyúvölgy Modrany, zastúpený 
Igar Štefan 
                                   

 

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

 
 

 

V Modranoch dňa  15.11.2019 
 
 


