ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
Čl. I Zmluvné strany
Poskytovateľ: OBEC MALÉ HOSTE
V zastúpení:
Marta Gregorová, starostka obce
Sídlo:
Malé Hoste č. 191, Malé Hoste
IČO:
003100751
(ďalej len „obec“)
Príjemca:
POWER Sport Zlatníky
V zastúpení:
Stanislav Januška, predseda oddielu
Sídlo:
Zlatníky č. 43, Zlatníky
IČO:
37912712
(ďalej len „príjemca“)
Uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto
zmluvu:
ZMULUVU O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE V ROKU 2019

Čl. II Predmet zmluvy
1. Obec Malé Hoste poskytuje príjemcovi dotáciu vo výške 300,00 EUR, slovom : tristo
eur.
2. Poskytnutá dotácia sa účelovo využije na náklady súvisiace s činnosťou oddielu:
a) náklady na súťaže, spojené s cestovaním a ubytovaním,
b) členské a licenčné poplatky oddielu,
c) regenerácia členov oddielu.
3. Príjemca vyhlasuje, že dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

Čl. III Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Dotácia bude poskytnutá po dohode s príjemcom v hotovosti z pokladne obce na
základe tejto zmluvy.
2. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu len na účely uvedené v tejto zmluve.
3. Príjemca sa zaväzuje, že pri informovaní masmédií o svojej činnosti, na ktorú bola
poskytnutá dotácia a pri spoločenských akciách konaných v súvislosti s touto činnosťou
alebo inej jej propagácii (napr. tlač materiálov, pozvánok a pod.) výslovne uvedie, že
bola financovaná z dotácie obce.
4. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu vyúčtovať, najneskôr do 15. decembra
príslušného roka v ktorom bola dotácia poskytnutá a to zaslaním na Obecný úrad Malé
Hoste.

5. K vyúčtovaniu predloží kópie účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie.

6.
7.
8.

9.

Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje zákon o účtovníctve, ako aj
potrebné prílohy k účtovným dokladom (napr. prezenčné listiny, dodacie listy,
potvrdenia o odovzdaní vecných cien a pod.).
Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie musia byť vrátené do pokladne
obce Malé Hoste do 10 dní odo dňa predloženia zúčtovania, prípadne po dohode
s obecným úradom sa v ojedinelých prípadoch presunú do nasledujúceho roka.
Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia poskytovaných prostriedkov a príjemca je
povinný umožniť vykonanie kontroly.
Príjemca je povinný bez zbytočného odkladu informovať obecný úrad o zmene všetkých
skutočností a podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zmenu dohodnutých podmienok
tejto zmluvy je možno uskutočniť len so súhlasom oboch zmluvných strán a to
písomnou formou dodatku k tejto zmluve.
Príjemca je povinný plniť všetky podmienky a povinnosti vyplývajúce mu z tejto
zmluvy.

Čl. IV Sankcie
1. Sankcie za nedodržanie podmienok uvedených v tejto zmluve upravuje osobitný
predpis.

Čl. VI Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží obec a jeden
príjemca dotácie.
2. Zmeniť alebo doplniť ustanovenia tejto zmluvy je možné len na základe písomného
dodatku k zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami.
3. Finančné prostriedky budú vyplatené v hotovosti z pokladne obce Malé Hoste
najneskôr do 15 dní od podpísania zmluvy.
4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola
uzatvorená v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom
mene podpisujú.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
V Malých Hostiach, dňa 06.08.2019

...................................
Marta Gregorová, starostka obec
poskytovateľ dotácie

.............................................
Stanislav Januška, predseda oddielu
príjemca dotácie

