
Z m l u v a 

o poskytnutí finančnej dotácie  na prevádzku obchodu 

v Horenickej Hôrke 

 

uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka a zákon č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to 

medzi:  

 

Poskytovateľ:  Obec  Lednické  Rovne 

Mgr. Marian Horečný, starosta obce 

IČO:    00317462 

DIČ:    2020615597 

Banka:   Prima Banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu:   2996327001/5600 

IBAN:   SK26 5600 0000 0029 9632 7001 

 

/ ďalej len poskytovateľ / 

 

Prijímateľ:   Ledrov, spol. s r.o. 

Schreiberova 369 

020 61 Lednické Rovne 

Tomáš Pokorný, konateľ spoločnosti 

IČO:    31635041 

DIČ:   2020442105 

IČ DPH:  SK2020442105 

Banka:   Prima Banka Slovensko a.s. 

IBAN:   SK32 5600 0000 0028 2102 5001 

 

/ ďalej len prijímateľ / 

 

Čl. I.  

1. Poskytovateľ sa zaväzuje uhradiť prijímateľovi časť nákladov na prevádzku obchodu 

v Horenickej Hôrke na rok 2019 vo výške 5.048,49 €, slovom: Päťtisícštyridsaťosem 

eur a štyridsaťdeväť centov. 



2. Dotácia bude použitá na úhradu miezd a odvodov zamestnancov a na úhradu 

prevádzkových nákladov súvisiacich s obchodnou činnosťou, ktorú prijímateľ 

vykonáva na konkrétnu úlohu vo verejnom záujme - (zabezpečenie potravinovej 

dostupnosti pre obyvateľov miestnej časti Horenice) 

 

Čl. II. 

1. Prijímateľ sa zaväzuje všetky náklady riadnym daňovým dokladom. Poskytnutý 

finančný príspevok môže byť použitý len na účel, na ktorý bol dohodnutý v tejto 

zmluve.  

2. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31.12.2019 

3. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej 

dotácie najneskôr však do 31.01.2020. 

4. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť stručné 

zhodnotenie účelu jeho použitia. (vyplnením tabuľky v prílohe č.1) 

5. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, 

ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce, 

najneskôr do 31.01.2020 

 

Čl. III. 

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce Lednické 

Rovne  na účet príjemcu na základe tejto zmluvy. 

2. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží jedno vyhotovenie. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboma zmluvnými stranami 

a zverejnením na webovom sídle príjemcu. 

 

V Lednických Rovniach, dňa ...................................2019 

 

    Prijímateľ :                                                                Poskytovateľ :  

 

 

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

Tomáš Pokorný     Mgr. Marian Horečný  

konateľ spoločnosti Prima LR   starosta obce 

 



Zúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Lednické Rovne v roku 

2019   

 

Poskytovateľ:   Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 

Lednické Rovne 

Žiadateľ:                      

Názov organizácie:     Ledrov, spol. s.r.o. 

Sídlo:                            Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne 

Zastúpený:                   Tomáš Pokorný, konateľ 

IČO:                              31635041 

DIČ:                              2020442105 

Názov  projektu (účel použitia):  

Termín konania:        

 

Dátum 
poskytnutej / 
čerpanej 
dotácie 

Číslo bank. 
výpisu / poklad. 
dokladu / účtov. 
dokladu 

Dotácia poskytnutá od žiadateľa alebo 
čerpaná žiadateľom. Text poznámky 

Poskytnutá 
dotácia z 
rozpočtu 
obce v roku 
2019 v € 

Použitá 
dotácia 
z rozpočtu 
obce v roku 
2019 v € 

Rozdiel v € 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

 

 

 

 

   

Vypracoval:  

 

                              

 

 

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

           Meno a priezvisko štat. zástupcu 

 

 

Dátum:  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


