
Zmluva  č. 8/2019 

o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 1/2012  

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
 

Zmluvné strany 
 

Poskytovateľ:           OBEC  Nová Bystrica 
Sídlo:                         Nová Bystrica, 023 05 

Kontaktná adresa:    Obecný úrad v Novej Bystrici, 023 05 Nová Bystrica č. 657   

Zastúpený:                Ing. Jozef Balačin - starosta obce 

IČO:                           00314145 

DIČ:                          2020553150 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Čadca 

číslo účtu:                 7700126001/5600 

/ ďalej len „poskytujúci“ / 

 

a 

 

Prijímateľ:             Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

Slovak Blind and Partially Sighted Union 

Základná organizácia ÚNSS č. 8 Čadca 
Štatutárny zástupca:   Lýdia Oravcová 

IČO:    00683876 

Sídlo:    Horná 101 

    022 01 Čadca 

Číslo účtu:   SK26 7500 0000 0040 2013 0046 

Názov banky:   Československá obchodná banka, a.s. 

ďalej len „prijímajúci“/ 

 

/spolu ďalej len „zmluvné strany“/ 

 

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tejto Zmluve č. 8/2019 o poskytnutí dotácie podľa platného 

VZN č. 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce /ďalej len „zmluva“/ nasledovného znenia: 

 

Článok č.I 

Predmet zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe čl. č.2 platného VZN č. 1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre organizácie a jednotlivcom z rozpočtu 

obce pre rok 2019. Pre prijímateľa bola pre rok 2019, v súlade s čl. č.5 a čl. č.6 VZN č. 1/2012, 

schválená dotácia na základe Uznesenia č. 2/2019/B/6 vo výške 50,- €, slovom päťdesiat eur. 

 

Článok č.II 

Účel poskytnutia dotácie 

 

1. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na činnosť ZO, a to na: 

 obhajobu záujmov ľudí so zrakovým postihnutím, zameranú najmä na vytváranie rovnakých 

príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na 

prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov ich postihnutia;  

 aktivizáciu nevidiacich a slabozrakých a vytváranie podmienok na rozvoj ich zručností a 

rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia, na rozvoj a 

uspokojovanie záujmov a potrieb a na prípravu na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v 

spoločnosti;  

 všestranné pôsobenie na verejnosť a informovanie o problémoch a schopnostiach ľudí so 

zrakovým postihnutím s cieľom, aby ich spoločnosť vnímala ako svoju prirodzenú súčasť;  



 poskytovanie sociálneho poradenstva, vykonávanie sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie 

a poskytovanie sociálnych a ďalších služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím, 

 nájomné za prenajaté priestory v budove Slovenskej pošty v Čadci.  

 

Článok III. 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v záhlaví tejto 

zmluvy, a to 50,- €. Poskytovateľ bude akceptovať výdavky prijímateľa uvedené v Čl. II tejto zmluvy 

v období od 01.01.2019 do posledného dňa termínu použitia dotácie, najneskôr však do 15.12.2019. 

 

2. Prijímateľ je povinný po zrealizovaní práce, na ktorú bola poskytnutá účelová dotácia z rozpočtu 

obce, do 30 dní, najneskôr však do 15. 12. 2019, odovzdať do podateľne poskytovateľa písomnú 

správu o použití dotácie. Zároveň použitie dotácie vydokladuje kópiami faktúr, účtovnými dokladmi a 

pod. 

 

3. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie poskytnutej 

dotácie, je prijímateľ povinný v termíne do 15. 12. 2019 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na 

účet poskytovateľa. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. V prípade nedodržania zmluvy sa bude postupovať v zmysle čl. 6 odst. 3 VZN obce č. 1/2012 o 

poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomoci z rozpočtu obce. 

 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorej po jednom zostávajú poskytovateľovi a 

prijímateľovi. 

 

3. Zmluvné strany súhlasia s tým, že Obec Nová Bystrica zverejní informáciu o uzatvorení zmluvy na 

webovej stránke obce (www.novabystrica.sk) alebo v centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom 

vlády SR a to v rozsahu a v štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády SR č. 498/2011 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie 

o uzatvorení zmluvy. 

 

 

V Novej Bystrici  24. 05. 2019                             

 

 

 

Poskytovateľ                                                                      Prijímateľ 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Balačin              Lýdia Oravcová 
    starosta obce                                                           predsedníčka 

 


