
45/D/2018 
Zmluva 

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hranovnica v roku 2018 

Bankové spojenie: 
IBAN: 

Poskytovateľ: 
Štatutárny orgán: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

Obec Hranovnica 
Vladimír Horváth, starosta obce 
Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica 
00326224 
2020674898 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SIC86 5600 0000 0034 4994 7003 

a 

Prijímate!': 
Štatutárny orgán: 

Podtatranské múzeum v Poprade 
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 
Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 
37781171 
2021453390 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0051 9613 

ktorú 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. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2012, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z 
rozpočtu obce 

Oblasť : článok 2) 2. c) Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a 
kultúrnych hodnôt 

Obec Hranovnica poskytne finančnú dotáciu prijímateľovi, ktorá bude použitá na propagáiu a 
prezentáciu výstavy s názvom „Výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici". 
Výstava bude verejnosti prístupná od 1.8.2018 do 20.1.2019 v priestoroch prijímateľa. Výstava 
odprezentuje zbierku predmetov, ktoré pochádzajú z modrotlačiarskej dielne v Hranovnici. 

Poskytovateľ poskytne dotáciu vo výške 100,00 € (slovom sto eur). Finančná dotácia bude 
poskytnutá najskôr deň po zverejnení zmluvy. 

Predmet zmluvy 

II. 
Výška dotácie 



III. 

Vyúčtovanie dotácie 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dotáciu použiť výlučne na účel uvedený v čl. I. zmluvy. V prípade, ak ju 
nepoužije na tento účel, je povinný ju v plnom rozsahu vrátiť poskytovateľovi na bankový účet, z 
ktorého bola dotácia poskytnutá do 15. decembra 2018. 
2. Vzhľadom na rozsah akcie, na ktorej usporiadanie je dotácia určená, prijímateľ nie je povinný 
predkladať poskytovateľovi účtovné doklady o použití dotácie. Dotácia sa považuje za použitú na 
stanovený účel, pokiaľ sa nepreukáže opak. 

IV. 
Inc dohodnuté podmienky 

1. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít 
súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol 
realizovaný s finančným príspevkom obce. 
2. Obec Hranovnica si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú svojím 
podpisom. 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť zverejnením v 
obci obvyklým spôsobom. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých poskytovateľ a prijímateľ obdržia po 1 
rovnopise. 

V Hranovnici, dňa 30.7.2018 

Za poskytovateľa: Za prijímateľa: 

PODTATRANSKÉ MUZEUM V POPRADE 
Vajanskéfco 72/4 
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Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová 
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