Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
uzavretá v súlade s ust. z. Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v zmysle
~7 odst.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a následne VZN Č. 5/2012
medzi týmito zmluvnými stranami:
Poskytovatel‘:
Obec Lozorno, Obecný úrad Lozorno
so sídlom: Hlavná 1, 900 55 Lozorno
v zastúpení: Ľubomír Húbek starosta obce
iČo: 00 304 905
DIČ: 2020643669
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: 5K34 5600 0000 0032 0374 7001
(d‘alej ako poskytovatel‘)
a
—

Príjemca:
Názov: Občianske združenie ALBATROS-plus
so sídlom: Gercenova 1156/5, 851 01 Bratislava
v zastúpení: Katarína Nemčíková
IČO: 31 795 307
Bankové spojenie: IBAN:
(d‘alej ako príjemca)
L
Predmet zmluvy
Poskytovatel‘ na základe tejto zmluvy poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 600,00 €
( slovom: šesťsto eur), ktoré budú použité na projekt nákup didaktických pomócok ‚ drobného
spotrebného materiálu pre realizáciu projektov s det‘mi a nákup reproduktora“.
„

Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané na hore uvedený účel a nie je možné
v priebehu rozpočtového roku ho zmeniť. Žiadatel‘ sa zaväzuje použiť ich v zmysle ~ 19 odst. 3
zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
„.

Čerpanie a vyúčtovanie dotácie
Dotácia sa poskytne do 14 dní od podpísania zmluvy zmluvnými stranami na účet príjemcu.
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie ‚ ktorého prílohou budú aj kápie účtovných dokladov
preukazujúcich jej čerpanie, príjemca predloží poskytovateľovi písomne do 15.12.2018.
Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie príjemca vráti na účet poskytovatel‘a z ktorého boli
poskytnuté, v termíne zúčtovania
15.112018.
Zárov&í zašle písomné avízo o vrátení
nedočerpaných finančných prostriedkoch.
‚

—

„.

1.

2.

Sankcie za porušenie zmluvných podmienok
V prípade nevyúčtovania dotácie, resp. jej použitia na iný účel, ako na ktorý bola
dotácia poskytnutá a je uvedená v Čl. I. tejto zmluvy, je príjemca povinný dotáciu
vrátiť na účet poskytovatel‘a a to v plnej výške poskytnutej dotácie do 3 dní po zistení tejto
skutočnosti.
Finančné prostriedky použité v rozpore so schváleným predmetom použitia je príjemca
povinný vrátit‘ Po kontrole použitia dotácie do 3 dní od doručenia výzvy na ich vrátenie na účet
poskytovatel‘a.

3.

V prípade, ak príjemca poruší zmluvné podmienky tejto zmluvy, nebude mu
dotácia v nasledujúcom roku poskytnutá.
Iv.
Osobitné ustanovenia

Poskytovateľ dotácie si vyhradzuje právo na vykonanie fyzickej kontroly hospodárneho,
efektívneho a účinného spósobu využitia ním poskytnutej dotácie.
Dotáciu nemóže príjemca použiť na:
nákup alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
úhradu miezd ‚ platov a odmien funkcionárov,
refundáciu výdavkov uhradených príjemcom v predchádzajúcich rokoch,
splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
náklady, ktoré sa nedajú preukázatel‘ne doložíť účtovnými dokiadmi.
-

-

-

-

-

V.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými
stranami.
Strany sa zavazujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predovšetkým dohodou.
Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bob alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy,
ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá
zml uvná stra na obdrží jed no vyhotovenie.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vóli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumitel‘ne a úplne sbobodne
prejavili, na dókaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Lozorne, dňa

~

Poskytovatel‘:
OBEČ LOZOR~
900 55 Lozorno
r~O: 00304905, DIČ: 2024.

Príjemca:

34560OO00O(___~-

Obec Loz~ o

___________

Katarína

~mčíková

