
Zmluva o poskytnutí dotácie 
č. 48/2022 

uzavretá v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka 
m e d z i 

 
Obcou Poniky – v zastúpení starostky obce Ing. Jany Ondrejkovej, Malá Stráňa  č. 32, 976 33 Poniky 
IČO: 00313734 
DIČ: 2021121366 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. - pobočka Banská Bystrica, 
IBAN:  SK90 5600 0000 0012 4594 3001  

(ďalej ako poskytovateľom) 
a 

 
Občianskym združením Ponickje deti, Družstevná ulica č. 201, 976 33 Poniky - v zastúpení Vierou 
Mrázovou - podpredsedníčkou OZ 
IČO : 37999141 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. B. Bystrica,  
IBAN: SK17 0900 0000 0003 0403 5333 
(ďalej ako žiadateľom) 

I. 
Predmet a účel plnenia 

1/ Poskytovateľ sa na základe písomnej žiadosti žiadateľa zaväzuje poskytnúť finančnú dotáciu vo výške  
1 000,- €, slovom: Jedentisíc euro  za účelom zabezpečenia činnosti Občianskeho združenia Ponickje 
deti, Družstevná ulica č. 201, Poniky pre rok 2022  na  zabezpečenie akcie Dňa detí /ceny pre zúčastnené 
deti, program a pod./ 
Dotácia na účet žiadateľa bude poskytovateľom poukázaná jednorázovo najneskôr v termíne do  
20.05.2022. 
 
2/ Žiadateľ sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu výlučne na účel uvedený v bode I. ods. 1. tejto 
zmluvy. 

II. 
Čas plnenia 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť uvedenú dotáciu v plnej výške prevodom na bežný účet žiadateľa 
pre potreby v bode I. ods. 1/ uvedené.   
 

III. 
Ostatné dojednania 

1/ Žiadateľ sa zaväzuje, že preukáže poskytovateľovi písomnou formou s priložením rovnopisov 
účtovných dokladov výšku a účel prostriedkov vynaložených z poskytnutej dotácie v termíne najneskôr 
do 15. 12. 2022. 
 
2/ Dotácia bola schválená Uznesením. ObZ. č. 219/2021, bod 7, písm. B) zo dňa 14.12.2021 v rámci 
rozpočtu Obce Poniky na rok 2022 v položke Transfery organizáciám, občianskym. združeniam, 
nadáciám. 
 
3/ Zároveň sa žiadateľ zaväzuje bezodkladne vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky z poskytnutej 
dotácie, ktoré nepoužije v termíne do 20. 12. 2022 
 
4/ Kontaktné osoby zastupujúce zmluvné strany: 



a/ za poskytovateľa – Božena Bukvajová, referentka pre ekonomiku, Obecný úrad Poniky, Malá Stráňa  
č. 32, 976 33 Poniky. 
b/ za žiadateľa – Viera Mrázová – podpredsedníčka  OZ PONICKJE DETI, Družstevná ulica 201,  976 33 
Poniky. 
 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

1/ Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
2/ Zmluvné strany sa dohodli, že obsah zmluvy sa môže meniť len na základe jej dodatkov. 
3/ Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve Obcou Poniky za 
podmienok v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
4/ Informačný systém bol zaregistrovaný Úradom na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 
245984. 
5/ Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu originálu a každá zo zmluvných 
strán obdrží po 1 vyhotovení. 
6/ Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto zmluva nebola 
uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a autentickosť zmluvy potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom. 
 
 
V Ponikách, dňa 17.05.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________                                                         ____________________ 
         Poskytovateľ                                                                                        Žiadateľ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


