
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sklabiňa

uzatvorená podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Sklabiňa

Zmluvné strany

Poskytovateľ dotácie: obchodné meno: Obec Sklabiňa
sídlo: Sklabiňa 108, 038 03
zástupca: Anna Silvestrová, starostka obce
IČO: 00316881
DIČ: 2020594961
(ďalej len „Obec“)

a príjemca dotácie: obchodné meno: HRADEČNICA
sídlo: Sklabiňa 108, 038 03
zástupca: Milan Kováč, štatutárny zástupca OZ
IČO: 37900226
peňažný ústav: TATRA BANKA, a.s.
číslo účtu: SK25 1100 0000 0026 2902 6653
(ďalej len „Príjemca“)

I.

Predmet zmluvy

1. Obec Sklabiňa na základe platného VZN a v rámci prideleného limitu výdavkov v rozpočte
obce  na  rok  2022 poskytuje  príjemcovi  finančnú  dotáciu  vo  výške  900,00  €  (slovom
deväťsto  eur)  na  účely  čiastočného  financovania  činnosti  združenia,  odbornú  prípravu
umeleckej činnosti a doplnenie krojov pre členov folklórnej skupiny.

2. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v odseku 1 tohto článku prijíma.

II.

Spôsob platby

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom na účet príjemcu na základe
tejto zmluvy v súlade s finančnými možnosťami obce, najneskôr však do 31.05.2022.

III.

Iné dohodnuté podmienky

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.
2. Príjemca sa zaväzuje,  že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít

súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol
realizovaný s finančným príspevkom obce Sklabiňa.

3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
4. Príjemca je povinný predložiť zúčtovanie použitých finančných prostriedkov najneskôr do

30.11.2022.
5. Príjemca  predloží  zúčtovanie  dotácie  na  predpísanom  tlačive  vrátane  stručného

zhodnotenia účelu jej použitia. Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov,
výpisy z  bankového účtu  alebo pokladničné  doklady preukazujúce  použitie  finančných
prostriedkov na schválený účel.
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6. Ak príjemca nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie v termíne stanovenom v tejto zmluve,
alebo ju použije na iný účel,  ako bola určená,  je povinný dotáciu v plnej  výške vrátiť
najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.

7. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vráti prijímateľ do rozpočtu obce
súčasne s vyúčtovaním dotácie.

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 zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojím podpisom.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webových stránkach obce Sklabiňa.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obec obdrží 1
rovnopisy a príjemca obdrží 1 rovnopis.

V Sklabini dňa 13. mája 2022

Za príjemcu Za obec

Milan Kováč, štatutárny zástupca OZ Anna Silvestrová, starostka obce
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