ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zuberec na rok 2019
Táto zmluva sa uzatvára podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a Všeobecným záväzným nariadením obce Zuberec č. 01/2015 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce medzi:

Poskytovateľom:
Adresa:
Zastúpeným:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
BIC:

Obec Zuberec
Hlavná 289, 027 32 Zuberec
Ing. Vladimírom Šiškom, starostom obce Zuberec
00315036
Všeobecná úverová banka, a.s. pobočka Nižná
SK13 0200 0000 0000 1852 9332
SUBASKBX
ďalej len „poskytovateľ“

a
Príjemcom:
Adresa:
Zastúpeným:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
BIC:

Občianske združenie Pro Life Style
Radová 396, 027 32 Zuberec
Šimon Gejdoš, predseda občianskeho združenia
42220882
2023745603
Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK92 0900 0000 0051 2763 9701
GIBASKBX
ďalej len „príjemca“

Čl. 1
Účel použitia
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi v roku 2019 finančnú dotáciu vo výške
1000,- € (slovom: Jedentisíc eur) na materiálno-technické zabezpečenie športového
podujatia Zuberská foršta 2019, ktorá sa uskutoční 2.3.2019 v Zuberci.

2.

Dotácia bude poskytnutá príjemcovi do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy na účet
príjemcu.

Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1.

Príjemca použije poskytnuté finančné prostriedky do 31.03.2019.

2.

Príjemca zodpovedá za hospodárne využitie poskytnutých finančných prostriedkov a je
povinný pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť.

3.

Príjemca sa zaväzuje pri hospodárení s poskytnutými finančnými prostriedkami
dodržiavať všetky predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami rozpočtu
územnej samosprávy.

4.

Príjemca je povinný v termíne do 15.04.2019 predložiť poskytovateľovi zúčtovanie
použitia poskytnutej dotácie v súlade s Všeobecne záväzným nariadením obce Zuberec
č. 01/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a jeho prílohou č. 2. K vyúčtovaniu je
potrebné predložiť kópie účtovných dokladov, ktoré sa týkajú použitia tejto dotácie
(napríklad: faktúry, príjmové alebo výdavkové pokladničné doklady, výpisy z účtu, ...).

5.

Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek sa presvedčiť o hospodárení s prostriedkami
svojho rozpočtu u príjemcu.

6.

Podmienky na poskytnutie dotácií, hospodárenie s dotáciou, postup pri uplatňovaní,
navrhovaní a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej zúčtovanie upravuje
zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné
nariadenie obce Zuberec č. 01/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Čl.3
Záverečné ustanovenia
1.

Ostatné vzťahy neupravené v tejto zmluve upravuje zákon č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.

2.

Platnosť tejto zmluvy je na dobu určitú do 31.03.2019.

3.

Každá zmena tejto zmluvy musí byť vykonaná písomnou formou ako dodatok k tejto
zmluve podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží poskytovateľ
a jedno príjemca.

5.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovom sídle poskytovateľa.

V Zuberci, 25. 02. 2019

–––––––––––––––––––––––
poskytovateľ

–––––––––––––––––––––––
príjemca

