
ZMLUVA č. 01/2021 

O POSKYTNUTÍ  DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE LACKOVCE NA ROK 2021 

 

 

Čl. I. 

 

Poskytovateľ: Obec Lackovce 

   Zastúpená: Ing. Ľuboslava Hofericová, starostka obce 

   Sídlo: Lackovce 37, 066 01  Humenné 

   IČO: 37 791 699 

   Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  

   IBAN: SK35 5600 0000 0042 5200 6001 

 

Príjemca:  Laborecká MTB  

   Zastúpená: Michal Danko 

   Sídlo: Lackovce 62, 066 01  

   IČO: 50 214 501 

   Bankové spojenie: Fio banka, a. s. 

   IBAN: SK21 8330 0000 0027 0097 2766 

 

 

uzatvárajú 

 

túto zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle VZN obce Lackovce č. 28/2009 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 

 

Čl. II. 

 

1. Obec Lackovce na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lackovciach č. 

158/2021 zo dňa 29.03.2021 poskytuje pre občianske združenie Laborecká MTB, so 

sídlom Lackovce 62, finančnú dotáciu vo výške 500,- €  (päťsto eur) na realizáciu 

projektu „Cez Iľovnícky hrebeň 2021“ v termíne  30.05.2021. 

 

2. Finančná dotácia bude uhradená v hotovosti priamo z pokladne obce Lackovce po 

nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. 

 

Čl. III. 

 

1. Príjemca sa zaväzuje, že dotáciu v plnej výške použije na realizáciu projektu  „Cez 

Iľovnícky hrebeň 2021“. 

 

Čl. IV. 

 

1. Príjemca je povinný do 30 dní od realizácie projektu najneskôr však do 1. decembra 

2021 písomne zdokladovať použitie poskytnutej dotácie, ktoré pozostáva z vecného 



vyhodnotenia projektu, finančného vyúčtovania dotácie (fotokópie účtovných dokladov 

preukazujúce použitie dotácie na schválený účel). 

 

 

Čl. V. 

1. V prípade, že príjemca nepredloží zúčtovanie dotácie, použije dotáciu na iný účel ako 

bol určený v zmluve o poskytnutí dotácie, alebo ju nevyčerpá, je povinný dotáciu vrátiť 

na účet obce Lackovce najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie. 

 

2. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie je potrebné vrátiť do rozpočtu 

obce súčasne s vyúčtovaním dotácie. 

 

3. Obec si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia poskytnutej dotácie. Dotácia 

nesmie byť použitá na odmeny usporiadateľov, ani na iné finančné odmeny. 

 

4. Ak kontrolou budú zistené nedostatky vyúčtovania dotácie, v ďalšom roku príjemcovi 

dotácia nebude poskytnutá. 

 

5. Predmetná dotácia sa poskytuje na rok 2021. 

 

 

Čl. VI. 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ aj príjemca 

obdržia po jednom vyhotovení. 

 

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na 

webovej stránke obce. 

 

 

V Lackovciach dňa .........................  

 

 

Za poskytovateľa      Za príjemcu 

 

 

 

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

       Ing. Ľuboslava Hofericová         Michal Danko 

              starostka obce                                   štatutárny zástupca  

 


