ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Michal nad Žitavou
uzatvorená v súlade s § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Všeobecne záväzným nariadením obce Michal nad Žitavou č. 3/2011
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Michal nad Žitavou
v znení neskorších doplnkov (ďalej len VZN o poskytovaní dotácií).
medzi
Prijímateľom:
Zastúpeným:
IČO:
Číslo účtu:
Peňažný ústav:

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

.............................................
.............................................
............................................
.............................................
............................................

Michal nad Žitavou
...........................................
00309095
Dexia banka Slovensko, a.s. pobočka Vráble
2201946002/5600
Článok I.
Predmet úpravy

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Michal nad
Žitavou v sume ..................................................................................
Na výdavky súvisiace s činnosťou : .....................................................
(ďalej len prijímateľ).
2. Účelom poskytnutia dotácie podľa ods. 1 tohto článku je realizácia
bežných výdavkov spojených so zabezpečením činnosti prijímateľa.
3. Obec Michal nad Žitavou (ďalej len poskytovateľ) poskytne dotáciu
bezhotovostne na účet prijímateľa.
4. Poskytovateľ poskytuje dotáciu v súlade s VZN o poskytovaní dotácií a na
základe písomnej žiadosti prijímateľa.

Článok II.
Podmienky použitia dotácie
1. Dotácia je účelovo viazaná. Prijímateľ je povinný využiť je len na
realizáciu predmetu zmluvy podľa čl. I.
2. Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu len do konca príslušného roka.
3. Prijímateľ je povinný dodržať pri realizácii predmetu zmluvy maximálnu
hospodárnosť a efektívnosť.
4. Prijímateľ je povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu
v súlade so zákonom 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
5. Prijímateľ nesmie z dotácie podľa čl. I. tejto zmluvy poskytovať finančné
príspevky ako dotáciu iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám,
ani financovať podujatia organizované alebo realizované inými
právnickými osobami a fyzickými osobami.
6. Prijímateľ dotácie nesmie poskytnuté finančné prostriedky použiť na
nákup alkoholu a tabakových výrobkov a na odmeny funkcionárom.
7. V prípade, že prijímateľ nebude realizovať predmet zmluvy podľa čl. I. je
povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa –
Obec Michal nad Žitavou a dotáciu v plnom rozsahu vrátiť na účet
poskytovateľa.
8. V prípade, že prijímateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu je povinný
nevyčerpanú časť dotácie neodkladne vrátiť na účet poskytovateľa.
Článok III.
Podmienky vyúčtovania dotácie
1. Prijímateľ je povinný poskytnutie a použitie dotácie vyúčtovať najneskôr
v lehote do konca príslušného roku.
2. Vyúčtovanie musí obsahovať písomnú správu (popis realizovaných prác)
a finančné vyúčtovanie dotácie (podľa priloženej tabuľky) spolu aj
s prílohami (kópie účtovných dokladov).
3. Poskytovateľ dotácie nebude akceptovať vyúčtovanie, ktoré bude
neúplné alebo nečitateľné alebo ktorého správnosť nebude potvrdená
štatutárnym zástupcom prijímateľa.
4. Prijímateľ sa zaväzuje odstrániť prípadné nedostatky vo vyúčtovaní
dotácie podľa pokynov poskytovateľa v stanovenom termíne.
5. Prijímateľ berie na vedomie, že poskytovateľ je okrem kontroly vecnej
realizácie premetu zmluvy oprávnený vykonávať kedykoľvek priebežnú

finančnú kontrolu alebo následnú finančnú kontrolu hospodárenia
s poskytnutou dotáciou podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
6. V prípade zistenia nedostatkov pri hospodárení s dotáciou poskytnutou
podľa čl. I., poskytovateľ až do odstránenia nedostatkov zastaví
poskytovanie ďalších finančných prostriedkov na realizáciu predmetnej
zmluvy.
Článok IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nie je prevoditeľná na tretie osoby bez písomného súhlasu
poskytovateľa. V prípade zmeny právnej formy prijímateľa na inú právnu
formu alebo družstvo, prípadne zrušenia bez likvidácie, je tento povinný
bezodkladne oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi a oznámiť aj
meno svojho právneho nástupcu, ktorý preberá záväzky z tejto zmluvy.
2. Zmena účelu uvedeného v čl. I je možná len na základe písomného
dodatku k tejto zmluve. O zmenu účelu je prijímateľ povinný požiadať
vopred.
3. Ak k podpisu zmluvy prijímateľom a jej následnému doručeniu
poskytovateľovi nedôjde do jedného mesiaca odo dňa jej doručenia
prijímateľovi môže poskytovateľ návrh zmluvy vziať späť podľa § 43 ods.
a) Občianskeho zákonníka, o čom písomne upovedomí prijímateľa.
4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo znížiť výšku dotácie z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte obce.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana
dostane po jednom výtlačku, z ktorého každé vyhotovenie má platnosť
originálu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumeli,
súhlasia s ním a dobrovoľne je potvrdzujú svojimi podpismi.
V Michale nad Žitavou, dňa ....................................

Za poskytovateľa:

za prijímateľa:

