
Zmluva o poskytnutí finan čnej  dotácie č. 5/2015-grant 
 

Uzavretá v zmysle VZN č 5/2009 ktorým sa ur čuje metodika 
poskytovania grantov, príspevkov a dotácií z rozpo čtu obce.  

 
 

Článok  I.  
Zmluvné strany  

 
1.   Obec Trebatice  

Adresa: Obecný úrad Trebatice, Hlavná 247/107, 922 10 
  Zastúpená : Mgr. Juraj Valo, starosta obce  
  Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s. 
  číslo ú čtu: 9945094/5200 
  I ČO: 00313106 
  DI Č: 2020531007  
 

2.  Obecná kanaliza čná, s.r.o. 
  Adresa: 922 08  Veselé č. 346  
  Zastúpená: Dušan Daloš – konate ľ spolo čnosti   

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
číslo ú čtu: 5245254001/5600 

  I ČO: 44594771 
  DI Č:  2022784170    
 

Článok II.   
Predmet dotácie  

 
Predmetom zmluvy  je poskytnutie finan čnej dotácie  na úhradu časti  
nákladov spojených s činnos ťou spolo čnosti poskytujúcej svoje služby 
obyvate ľom obce Trebatice. 
 

Článok III.  
Finan čná výška dotácie  

 
Schválená  finan čná dotácia  je 5334,06 € (slovom: 
päťtisíctristotridsa ťštyri eur, šes ť centov ). Táto zmluva sa 
uzatvára na základe schválenej úpravy rozpo čtu obce na rok 2015 a 
uznesenia Obecného zastupite ľstva v Trebaticiach č. 22/3/2015 zo d ňa 
27.3.2015, ktorým OZ v Trebaticiach schva ľuje ú čtovné usporiadanie 
schodku obce Trebatice vo či spolo čnosti Obecná kanaliza čná, s.r.o. 
za rok 2014 vo výške -5334,06 € z rozpo čtu obce Trebatice 
poskytnutím dotácie z Obecného grantového programu.    
 

Článok IV.   
Účel použitia dotácie  

 
1. Poskytnutá dotácia sa ú čelovo použije na: 
  
Názov akcie: prevádzkovanie celoobecnej kanalizácie  

v obci Trebatice  
– vyrovnanie straty – výsledok 
hospodárenia za rok 2014 

Miesto realizácie: Obec Trebatice 
Termín použitia dotácie: do 15.12.2015 
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Charakteristika akcie: ekológia a životné prostredi e 
 

 
 

Článok V.  
Povinnosti príjemcu dotácie  

 
Príjemca dotácie je povinný: 
Rešpektova ť a riadi ť sa podmienkami VZN č. 5/2009 , ktorým sa ur čuje 
metodika poskytovania grantov, príspevkov a dotácií  z rozpo čtu obce.  
 
Umožni ť povereným zamestnancom obce vykona ť kontrolu hospodárneho, 
efektívneho a ú činného spôsobu využívania poskytnutých finan čných 
prostriedkov. 
 
Zúčtova ť poskytnuté prostriedky spôsobom a lehote uvedenej v čl. 9 
VZN č. 5/2009.  
  

Článok VI. 
Závere čné ustanovenie  

 
Táto zmluva nadobúda platnos ť d ňom jej podpísania zmluvnými stranami 
a ú činnos ť d ňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej 
stránke obce.   
 
Obe zmluvné strany súhlasne konštatujú, že jednotli vým bodom tejto 
zmluvy porozumeli, podmienky považujú za primerané a zaväzujú sa ich 
plni ť. 
 
Všetky neskoršie obojstranné dohody a dodatky k tej to zmluve musia 
byť urobené písomnou formou, potvrdené zmluvnými stran ami a budú 
tvori ť neoddelite ľnú sú časť tejto zmluvy. 
 
Právny vz ťah založený touto zmluvou sa riadi dojednaniami 
účastníkov. Právne vz ťahy nedojednané touto zmluvou, sa riadia 
ustanoveniami Ob čianskeho zákonníka   v znení neskorších predpisov. 
 
Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých dve  sú pre 
poskytovate ľa a dve pre príjemcu dotácie. 
 
 
 
 
V Trebaticiach d ňa ..........  V Trebaticiach d ňa 31.3.2015 
 
Za príjemcu:       Za poskytovate ľa:   
 
        

 
 
 
Mgr. Juraj Valo  

  starosta obce   
 
 


