ZMLUVA
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
uzatvorená v súlade s § 51 zákona č. 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 7 bod 1 VZN č. 3/2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Čakajovce
Oblasť : Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.

Zmluvné strany
Poskytovateľ: Obec Čakajovce
951 43 Čakajovce č. 58
IČO: 00307807
DIČ: 202 106 26 92
bankové spojenie: Príma Banka Slovensko a.s.
číslo účtu: 0805316002/5600
v zastúpení: Milan Greguš, starosta obce
( ďalej len „ poskytovateľ “ )

Žiadateľ:

Klub slovenských turistov RADO SINKA
Právna forma: občianske združenie
Adresa sídla : Behynce č. 34/53, 956 07 Veľké Ripňany
v zastúpení: Ing. Martin Varšava, štatutárny zástupca
bankové spojenie: Príma banka Slovensko, pobočka Nitra
číslo účtu: 1539116001/5600
IČO : 42370981
( ďalej len „ žiadateľ “ )

ČI. I
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na rok 2021 pre žiadateľa v celkovej výške
200,00.-€ ( dvesto eur ), ktorú sa žiadateľ zaväzuje použiť v celom rozsahu na účel:
celoročný chod klubu turistov, organizačná činnosť.
2. Dotáciu podľa bodu 1/ poskytuje poskytovateľ z vlastného rozpočtu na základe uznesenia
Obecného zastupiteľstva č. 36/2020, zo dňa 10.12.2020.

ČI. II
Podmienky poskytnutia dotácie
1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť ich
v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
len na účel, ktorý je uvedený v čl. I bod 1 tejto zmluvy.
2. Finančné prostriedky uvedené v čl. I bod 1 tejto zmluvy poskytovateľ poukáže
žiadateľovi bezhotovostným prevodom na účet žiadateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy
do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami.
3. Žiadateľ sa zaväzuje predložiť doklad o použití finančných prostriedkov v zmysle zákona
a poskytnutú dotáciu podľa čl. I tejto zmluvy vyúčtovať do 60 kalendárnych dní od
splnenia účelu, na ktorý bola poskytnutá, najneskôr však do 31. januára nasledujúceho
rozpočtového roka.
4. Písomné vyúčtovanie dotácie musí byť doručené na OÚ Čakajovce a musí obsahovať:
- písomné vecné vyhodnotenie poskytnutej dotácie, z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu
poskytnutej dotácie,
- finančné vyúčtovanie s predložením písomného prehľadu a čitateľných fotokópií
dokladov, preukazujúcich použitie dotácie ( napr. objednávka, pokladničný doklad a pod.)
5. Kontrolu dodržania účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie, ako aj
kontrolu vyúčtovania je oprávnený vykonať hlavný kontrolór obce. Žiadateľ sa zaväzuje
umožniť hlavnému kontrolórovi obce výkon tejto kontroly a poskytnúť mu všetku
potrebnú súčinnosť.
6. Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré neboli použité na
účel dohodnutý v čl. I tejto zmluvy o poskytnutí dotácie, a to v plnej výške sumy
poskytnutej dotácie, a to aj v prípade, ak túto skutočnosť zistí poskytovateľ z predložených
dokladov vyúčtovania.
7. Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi nevyčerpanú časť dotácie.
8. Finančné prostriedky, ktoré žiadateľ nevyčerpal alebo nepoužil na dohodnutý účel, je
povinný vrátiť na účet poskytovateľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
9. Nedodržanie podmienok dohodnutých v tejto zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej
disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy. Žiadateľ, ktorý porušil rozpočtovú disciplínu, je povinný neoprávnene použitú
dotáciu vrátiť do rozpočtu obce.

č i. I ll
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží
žiadateľ a jedno vyhotovenie poskytovateľ.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných
strán a to formou písomných dodatkov.
3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola
uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym orgánom oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

V Čakajovciach,

04.03.2021

Poskytovateľ:

Obec Čakaj ovce
Milan Greguš

Žiadateľ:

Ing. Martin Varšava
štatutárny zástupca

