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Vybavuje:                                                                                                                                                                                       dňa: 13.07.2022 

Mgr. Ivana Belková                                                                                                                                                     

Zm l u v a  o  p os ky t n u t í  d o t á c i e    

 z rozpočtu Mesta Krupina 

 č. 15676/2022 

(ďalej len ako „zmluva“) 

  

Článok I. 

Zmluvné strany  

1.1 Poskytovateľ dotácie:    

Názov:    Mesto Krupina 

Adresa/sídlo:    Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01 Krupina 

V zastúpení:    Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta 

IČO:     00 32 00 56 

DIČ:     20 21 15 25 40 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.        

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK24 0200 0000 0000 2002 0412 

(ďalej len ako „poskytovateľ) 

       a 

1.2 Prijímateľ dotácie:  Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n.o. 

Adresa/ sídlo:   Sládkovičova 41/10, 963 01 Krupina             

V zastúpení:   Mgr. Štefan Turák, riaditeľ 

IČO:    37 95 42 02      

DIČ:     20 21 84 62 11     

Bankové spojenie:   VUB, a.s., pobočka Krupina 

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK30 0200 0000 0018 5334 4651 

                                                                       (ďalej len ako „prijímateľ“) 

 

Článok II.  

Predmet a účel zmluvy 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poskytnutí dotácie neverejnému 

poskytovateľovi sociálnej služby pre Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n.o., ktorý 

neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk na základe Uznesenia MsZ č. 205/2022  

zo dňa 08. júla 2022. Dotácia je poskytovaná v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 

2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Krupina (ďalej len VZN č. 2/2017). 

 

2.2 Účelom poskytnutia tejto dotácie je vymaľovanie fasády Piaristického kláštora, sídla 

Domova sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n.o.  
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Článok III. 

Podmienky financovania 

3.1 Poskytovateľ dotácie sa zaväzuje uhradiť neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby 

celú sumu na vymaľovanie fasády Piaristického kláštora, sídla Domova sociálnych 

služieb „Nádej“ Krupina, n.o. v celkovej sume 600, 00- EUR. (šesťsto eur.) 

3.2 Finančná dotácia sa prijímateľovi vyplatí na účet uvedený v článku I. v bod 1.2 tejto 

zmluvy v celkovej sume uvedenej v článku III. v bod 3.1 najneskôr do 31.07.2022.  

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

4.1 Prijímateľ sa zaväzuje použiť dotáciu v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách a v súlade s touto zmluvou, t.j. na vymaľovanie fasády Piaristického kláštora, 

sídla Domova sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n.o. 

 

4.2 Prijímateľ dotácie sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi dotácie jej finančné zúčtovanie 

do 30.10.2022.  

 

4.3 Príjemca, ktorý použije dotáciu alebo jej časť na iný účel ako je v tejto zmluve stanovené, 

je povinný Mestu Krupina dotáciu vrátiť. 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

5. 1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. zmluva je účinná 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Krupina 

(www.krupina.sk) . 

 

5.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho každá strana obdrží dva rovnopisy. 

 

5.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto 

zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej a zrozumiteľnej vôle, že zmluva nebola 

uzatvorená pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Krupine, dňa ............................   V Krupine, dňa ............................... 

 

 Za poskytovateľa:      Za prijímateľa: 

 

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

     Ing. Radoslav Vazan              Mgr. Štefan Turák 

 primátor mesta Krupina               riaditeľ neziskovej organizácie  

                                                                                      Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n.o. 

http://www.krupina.sk/

