
Zmluva  

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Rohovce v roku 2022 

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: Dot/1/2022 

________________________________________________________________________ 

 

 

Oblasť. : Tvorba , rozvoj, ochrana ,obnova a prezentácia kultúrnych hodnôt 

 

 

Poskytovateľ: Obec Rohovce 

930 30 Rohovce č. 164                                                                                  

zastúpená starostom: László Zoltánom 

IČO:      00305715      

DIČ:      2021168985                                                                                                        

IBAN:   SK77 5600 0000 0038 4202 0001 

           

ako poskytovateľ dotácie (ďalej len „ obec“) 

 

Príjemca: Názov organizácie ):   Maďarský spoločenský a kultúrny 

                                                                                   Zväz na Slovensku – Csemadok 

             Základná organizácia Rohovce 

   Sídlo:     Rohovce č. 385 

   IČO :     001777170310 

   Údaje o zápise v príslušnom registri: MV VVS/1-909/90-66 

   Meno, priezvisko osoby  

oprávnenej konať za PO:      Mgr. Katalin László Horváth  

                                              predsedníčka ZO 

   Bankové spojenie IBAN:     OTP Banka Slovensko 

           SK77 5200 0000 0000 1620 5430 

     

 ako príjemca dotácie (ďalej len „príjemca“) 

 

uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov v nadväznosti na ust. § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácie právnickým 

osobám a fyzickým osobám – podnikateľom túto Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 

Rohovce v roku 2022.   

 

 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

 

1. Obec v súlade so VZN č. 1/2019 a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva 

       Obce  Rohovce  č.  02/2022 zo dňa 11.3.2022 poskytuje príjemcovi  z rozpočtu obce  

       vo výške  

3 300,00 eur  (slovom tritisíctristo eur)  

 



na kultúrne podujatia : deň tradícií,  podujatie Nótaest, Veľkonočná a vianočná   tvorivá 

dielňa,  poznávací zájazd, detský tábor,  divadelné  predstavenie,  výdavky  speváckeho 

zboru Vadrózsa. 

 

     

2. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.  

 

 

Čl.  II. 
Spôsob poskytnutia, použitie a zúčtovanie dotácie 

 

 

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom peňažných        prostriedkov 

z účtu obce v prospech účtu príjemcu  do 31.3.2022 v celej výške.  
 

2. Dotáciu je možné použiť len na účel podľa  tejto zmluvy a to najneskôr  do 30. decembra 

kalendárneho roka v ktorom bola dotácia poskytnutá. 

3. Dotáciu nie je možné použiť na:  
a) úhradu miezd, platov a odmien zamestnancov,  

b) výdavky na nákup alkoholických a tabakových výrobkov,  

c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,  

d) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov,  

e) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,  

f) odmeny pre organizátorov akcií, projektov a podujatí  

g) obstaranie alebo technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku  

 

4. Dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce, a to najneskôr do 31.       

decembra kalendárneho roka v ktorom bola dotácia poskytnutá  a to predpísanou formou 

na tlačive, ktoré je prílohou  VZN  č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácie 

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  z rozpočtu obce Rohovce. 
 

5. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť aj stručné        

zhodnotenie účelu jej použitia.  
 

6. K finančnému vyúčtovaniu poskytnutej dotácie sa predložia kópie účtovných        dokladov 

o účelovom čerpaní dotácie v zmysle  zákona č. 431/2002  o účtovníctve v znení  

neskorších predpisov. 
 

7. Príjemca  vhodnú propagáciu poskytovateľa dotácie je povinný zdokladovať pri   

predložení zúčtovania dotácie.  
 

8. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie v lehote ustanovenej týmto 

nariadením, alebo použije dotáciu na iný účel, ako jej bola určená  v uzatvorenej zmluve 

o poskytnutí dotácie, je povinný dotáciu v celej výške vrátiť na  účet obce a to najneskôr 

do 10 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie podľa   ods. 1  § 6  VZN č. 1/2019.  

 

9. Nevyčerpanú časť poskytnutej dotácie je príjemca povinný vrátiť do rozpočtu obce  

najneskôr do 10 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.     podľa   ods. 1  § 6  VZN č. 

1/2019. 

 



10. Prijímateľ je povinný pri použití dotácie , nakoľko sa jedná o verejné prostriedky, 

postupovať v zmysle§ 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

11. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia § 31 zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
    

 

Čl. III. 
Iné dohodnuté podmienky 

 

1. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.  

 

2. Na poskytnutie  dotácie nie je právny nárok.  

 

 

 

        Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

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

svojím podpisom.  

 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť   na druhý deň po jej zverejnení.  

 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch   exemplároch, po jednom vyhotovení pre každú 

zmluvnú stranu.   

 

 

V Rohovciach, dňa 28.3.2022 

 

 

 

 

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

 za poskytovateľa:                                                 za prijímateľa:   

 Zoltán László                                                Mgr. Katalin László Horváth 

 starosta  obce Rohovce                     predsedníčka   ZO Csemadok-u 

                                                                              Rohovce 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


