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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE č. 28/2021 

  (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) 

 

Uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov a zák. č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení nesk. predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. v znení nesk. predpisov 

 

Čl. I 

medzi 

 

poskytovateľom dotácie:   Obec Nimnica 

so sídlom:                             Nimnica č. 115, 020 71 Nimnica 

IČO:                                     00692344 

DIČ:    2020616928 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka 

Číslo účtu:                          3606316556/0200 

IBAN:    SK93 0200 0000 0036 0631 6556 

zastúpeným:                       Ladislav Ďureček - starosta obce  

 a 

prijímateľom dotácie:       Rehoľa piaristov na Slovensku 

    Rehoľný školský úrad piaristov  
Sídlo:                                   Piaristická 8, 949 01 Nitra 

IČO:                                    00586315 

Bankové spojenie:            Všeobecná úverová banka 

IBAN:                          SK59 0200 0000 0030 8999 9554 

Zastúpeným:                       Mgr. Anežka Kútiková – riaditeľka RŠÚP 

 

Čl. II 

Predmet a účel zmluvy 

 

(1) Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných 

strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku na záujmové vzdelávanie         

zo strany Obce Nimnica prijímateľovi Rehoľnému školskému úradu piaristov. 

(2) Účelom tejto zmluvy je poskytnutie príspevku pre zabezpečenie  záujmového vzdelávania 

v Centre voľného času pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého M-Centrum, 

Palackého 4, 912 50 Trenčín, ktorého zriaďovateľom je Rehoľa piaristov na Slovensku, 

pre deti s trvalým pobytom v obci Nimnica, ktoré navštevujú CVČ v Trenčíne na základe 

predloženého zoznamu. 

 

                                                                Čl. III 

Výška príspevku 
 

(1) Obec    Nimnica    sa    zaväzuje,   že    na   základe   tejto   zmluvy   poskytne   nenávratný  

finančný  príspevok  vo výške 100,62 €  na  rok  2021 prijímateľovi  pre dieťa, ktoré 

navštevuje CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Rehole piaristov na Slovensku. Dotácia bola 

schválená uznesením OZ č. 23/2021 zo dňa 10.06. 2021. 

(2) Obec  Nimnica  zašle  príspevok  na účet  prijímateľa  do 1.12. 2021 

    –  67,08 € pre 1 dieťa  (obdobie 1.-8. 2021) 

    –    0,00 € pre 0 detí  (obdobie  9.-12. 2021) 

      Spolu 67,08 €  (slovom: šesťdesiatsedem eur a osem centov) 
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Čl. IV 

Povinnosti prijímateľa 

 

(1) Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý  finančný príspevok v súlade s podmienkami 

stanovenými v tejto zmluve, finančné prostriedky poskytne tomu CVČ, ktoré 

navštevujú deti z obce Nimnica.  

(2) Prijímateľ sa zaväzuje, že v termíne do 15.01.2022 predloží Obci Nimnica  správu 

o použití  finančných prostriedkov.  

(3) Prostriedky  použité  na dotáciu,  musia   spĺňať  zásady     hospodárenia,   efektívnosti   

a účelnosti. 

(4) V prípade, že finančné prostriedky nebudú použité na účel uvedený v zmluve, 

prijímateľ sa zaväzuje, že vráti poskytnuté finančné prostriedky poskytovateľovi 

dotácie – Obci Nimnica.   

(5) Prijímateľ berie na vedomie, že nenávratný finančný príspevok je prostriedkom 

vyplateným z rozpočtu Obce Nimnica. Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu 

použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania 

sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (napr. zákon č. 523/2004 Z.z.     

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona          

č. 618/2004 Z.z.). 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenie 

 

 

(1) Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho 

obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu,            

čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

(2) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami                

a účinnosť jeden deň po zverejnení na internetovej stránke obce Nimnica. 

(3) Zmluva je vyhotovená v  4 rovnopisoch, z toho 2 vyhotovenie obdrží  prijímateľ         

a 2 vyhotovenie  obdrží poskytovateľ dotácie. 

 

 

 

  

V Nimnici  dňa 4.11. 2021    V Nitre dňa...........................                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                      

            Ladislav Ďureček      Mgr. Anežka Kútiková                                                     

        starosta obce Nimnica         riaditeľka RŠÚP                                                                  

 


