Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Stebnícka Huta
v roku 2018 číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: DOT-1/2018
Poskytovateľ:

Obchodné meno/názov:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
štatutárny orgán:
IČO:
Bankové spojenie:

Obec Stebnícka Huta
Stebnícka Huta 70, 086 33 Zborov
00322598
Mgr. Gabriel Šiba
00322598
Prima banka Slovensko, a. s.
SK05 5600 0000 0036 0125 1001

(ďalej len „poskytovateľ“)
Príjemca:

Obchodné meno/názov:

Základná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Stebníckej Hute
Sídlo/miesto podnikania: Stebnícka Huta 10, 086 33
IČO:
00897019
Údaje o zápise v príslušnom registri: Štatutárny orgán: Anna Šibová – predsedníčka ZO JDS

(ďalej len „príjemca“)
uzavreli v zmysle § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a v nadväznosti na ust. § 7 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2018 o podmienkach poskytovania
dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom túto zmluvu
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Obec Stebnícka Huta v súlade so VZN č. 10/2018 a rozhodnutia starostu/uznesenia
obecného zastupiteľstva č. 35/2018, zo dňa 26.02.2018 poskytuje príjemcovi
finančnú dotáciu z rozpočtu obce vo výške 100,- Eur, (slovom jednosto eur) za
účelom:
Všeobecne prospešné služby alebo všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel
(presná špecifikácia účelu poskytnutia finančnej dotácie):
− poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
− tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
− vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
− tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
2. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.
Článok II.
Spôsob poskytnutia, použitie a zúčtovanie dotácie
1. Finančná dotácia bude poskytnutá v hotovosti z pokladne obce.
2. Dotáciu je možné použiť len na účel podľa článku I. ods. 1 tejto zmluvy a to najneskôr
do 10. decembra kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá.
3. Z celkového objemu poskytnutej dotácie môže príjemca použiť maximálne 20 % na
stravné a občerstvenie a údržbu majetku, ktorý bol zverený do jeho užívania.

4. Príjemca nesmie finančnú dotáciu použiť na financovanie výdavkov uvedených
v článku 5 ods. 2 VZN č. 10/2018.
5. Dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce, a to najneskôr do 15.
decembra kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá.
6. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť aj stručné
zhodnotenie účelu jej použitia.
7. K finančným vyúčtovaniam poskytnutej dotácie sa predložia kópie účtovných
dokladov o účelovom čerpaní dotácie v zmysle platného zákona o účtovníctve.
8. Príjemca zabezpečí vhodnú propagáciu obce, ktorú je povinný zdokladovať pri
predložení zúčtovania dotácie.
9. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie v lehote podľa ods. 5 tohto
článku alebo použije dotáciu na iný účel, je povinný dotáciu v celej výške vrátiť na
účet obce a to najneskôr do 10 dní po termíne ustanovenom na zúčtovanie.
10. Nevyčerpanú časť poskytnutej dotácie je príjemca povinný vrátiť obci najneskôr do
10 dní po termíne ustanovenom na zúčtovanie.
Článok III.
Iné dohodnuté podmienky
1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu len na účel, ktorý je
špecifikovaný v článku I. tejto zmluvy. Zároveň sa zaväzuje, že pri použití
poskytnutých finančných prostriedkov bude postupovať zodpovedne a ich použitie
bude efektívne a kontrolovateľné.
2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii
aktivít prostredníctvom masmédií, na ktoré bola dotácia poskytnutá uvedie, že sa
realizoval s finančným prispením obce.
3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať
podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon
ukladá.
2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa dohodli na celom obsahu zmluvy, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom vyhotovení pre každú
zmluvnú stranu.
V Stebníckej Hute, dňa 11.04.2018

………(podpis a pečiatka)………
Obec Stebnícka Huta
Mgr. Gabriel Šiba

………(podpis a pečiatka)………
žiadateľ
Anna Šibová

starosta obce

štatutárny zástupca

