
Zmluva 
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Vydrany 

v roku 2021 
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 8/2021 

OBEC VYDRANY 
Adresa : 930 16 Vydrany č.71 
zastúpená starostom obce: Mgr. Ladislavom Balódim 
bankové spojenie: 922 722 122/0200 
IČO: 00228 788 
DIČ: 20211 29913 
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“) 

a 

Príjemca: 
Názov: HODUS KOMUNAL s.r.o. 
adresa sídla: Námestie Svätého Štefana 71, 930 16 Vydrany 
štatutárny orgán: Ing. Štefan Rózsa, konateľ spoločnosti 
IČO: 47617080 
DIČ: 2024042350 
IČ DPH: SK2024042350 
registrovaný: OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:33051/1 

bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s. 
číslo účtu: SK64 3100 0000 0044 1006 2317 
ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“) 

uzavreli v zmysle $ 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na ustanovenia $ 7 zákona č. 583/2004 Z. z. orozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2008, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2021 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Obec v zmysle Uznesenia OcZ č. 469 zo dňa 19.07.2021 poskytuje príjemcovi finančnú 

dotáciu z rozpočtu obce Vydrany na rok 2021 vo výške 324,00- Eur, slovom 

tristodvadsať štyri EUR. 

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



1. 
Účel a lehota použitia dotácie 

1. Príjemca dotácie ju môže najmä použiť na tento účel: 
na chod činnosti organizácie v zmysle nákladových položiek uvedených v žiadosti 

© poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vydrany na rok 2021. 
Príjemca dotácie ju môže použiť v lehote do : 31.12.2021. 

  

1m. 
Spôsob platby 

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bankovým prevodom na základe tejto zmluvy podľa 
dohody štatutárneho zástupcu prijímateľa dotácie a starostu obce. 

TV. 
Iné dohodnuté podmienky 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve. 
2. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 
3. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31.12.2021, v prípade nevyčerpania 
do uvedeného termínu sa finančné prostriedky vrátia na účet Obce Vydrany. 
4. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej 
dotácie najneskôr však do 15.01.2022. Posunutie termínu je možné len na základe písomnej 
žiadosti príjemcu a súhlasu poskytovateľa. 
5. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 4 tohto. 
článku predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia. 
6. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie v stanovenom termíne, alebo ju 
použije na iný účel, ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť 
na účet obce. 
7. Príjemca, ktorý nepredložil zúčtovanie poskytnutej dotácie nemá nárok na poskytnutie 
finančných prostriedkov v ďalšom kalendárnom roku. Žiadosť príjemcu predloženú na ďalší 
rok, ktorý nepredložil finančné zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne, alebo použil 
finančné prostriedky na iný účel ako bol uvedený v zmluve o poskytnutí finančnej dotácie 
z rozpočtu obce posúdi, resp. o priznaní alebo nepriznaní dotácie rozhodne starosta obce. 
8.V prípade nepredvídaných udalostí, ktoré nepriaznivo ovplyvnia finančnú situáciu obce, 
bude dotácia poskytnutá z rozpočtu obce prehodnotená a krátenie poskytnutých finančných 
prostriedkov predložená na schválenie obecnému zastupiteľstvu.



V. 
Záverečné ustanovenia 

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa 
platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 
2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú 
svojím podpisom. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží 1 rovnopis a príjemca 
obdrží 1 rovnopis. 

Vo Vydranoch, dňa 23.07.2021 

Za obec Za príjemcu 

A 

[a AL s.ro. 
v Vydrany 
s M soizsso   


