Zmluva č. 05/2017
o poskytnutí dotácie z ropočtu obce Horňa na rok 2017
Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA
V súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Horňa č.
01/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Horňa (ďalej len VZN)

Obec Horňa
Sídlo (adresa): Horňa č. 146, 073 01 Sobrance
Zastúpený:

Ing. Slavomír Pšak, starosta obce

IČO:

00325180

Bankové spojenie: Prima banka, a.s., Sobrance
IBAN:

SK97 5600 0000 0042 44655001
(ďalej len poskytovateľ)

Jednota dôchodcov na Slovensku
Miestna organizácia Horňa
Sídlo (adresa): Horňa, 07301 Sobrance
Zastúpený:

Vilma Ryniková

IČO:

00897019
(ďalej len príjemca)

Čl. II
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie v sume 200 € (slovom: dvesto), ktoré sa príjemca
zaväzuje použiť: na úhradu nákladov na akciu poriadanú pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,
ako sú náklady na kultúrny program, občerstvenie a vecné dary k výročiam.
Obec Horňa poskytne príjemcovi dotáciu v sume 200 € najneskôr do 15.10.2017.

Čl. III
Plnenie predmetu zmluvy
Finančné prostriedky budú prijímateľovi poskytnuté hotovostným platobným stykom –
prevodom z pokladne poskytovateľa do pokladne prijímateľa po nadobudnutí účinnosti
zmluvy.
Poskytnuté finančné prostriedky sa prijímateľ zaväzuje použiť v zmysle čl. II Predmet zmluvy.
Príjemca je povinný poskytnutú dotáciu použiť do 15.12.2017. Príjemca je povinný prípadne
nepoužité finančné prostriedky vrátiť poskytovateľovi na účet obce najneskôr do 15.12.2017.
V prípade, že príjemca dotácie zistí, že nie je schopný dotáciu použiť v súlade so stanovenými
podmienkami, je povinný dotáciu vrátiť v lehote do 15 dní odo dňa, kedy k zisteniu došlo, a to
na účet poskytovateľa dotácie vedený v SLSP, a.s., IBAN: SK6809000000000091025034.
Príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi dotácie vyúčtovanie poskytnutej dotácie
v termíne do 15.12.2017. Vyúčtovanie musí obsahovať: finančné vyúčtovanie s predložením
písomného prehľadu a fotokópie dokladov preukazujúcich použitie dotácie.
V prípade, že poskytovateľ dotácie zistí, že dotácia nebola použitá v súlade so stanovenými
podmienkami, je príjemca dotácie povinný dotáciu vrátiť v lehote do 15 dní odo dňa, kedy sa
poskytovateľ dotácie o porušení dozvedel a písomne ho na túto skutočnosť upozornil. Príjemca
dotácie je povinný dotáciu vrátiť na účet poskytovateľa dotácie vedený v SLSP, a.s., IBAN:
SK6809000000000091025034. Neoprávnené použitie dotácie sa v zmysle § 31 zákona č.
523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej správy
považuje za porušenie finančnej disciplíny.
Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia finančných prostriedkov u žiadateľa.
Čl. IV
Záverečné ustanovenia
Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to formou
písomných dodatkov.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke
obce. Podľa zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluva podlieha povinnému
zverejneniu.

V Horni, 05.10.2017

Za poskytovateľa:
.................................................
Ing. Slavomír Pšak

V Horni, 05.10.2017

Za príjemcu:
..............................................
Vilma Ryniková

