
\ Príloha č. 2 k VZN č. 4/2010

Z M L U V A Č. 'l A 10

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku dotácie z rozpočtu Obce
Žabokreky nad Nitrou, uzatvorená v zmysle § 7 odst. 4 zákona NR SR č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 2 odst. 2 zákona Č. 213/1997 Z.z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
a VZN č.4/2010 Obce Žabokreky nad Nitrou o poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Čl.1
Zmluvné strany

ŽiADATEĽ: Meno: o o o o o~('!.7~Po'[0: o o /Cf oilf:{o~ooo o of.~ o o oo o o o o o o o.

Sídlo: .

Zastúpený:.8.~~!. ~.~fl:4J.··r··lB.6.r;.!.{f:6..~ ..f.~(
w ~~1 ~~ eg~ICO: .

Bankové spojenie: ~(~;;:~.: ~~~{:k.(~.~ .
Číslo účtu: ~.. ~.~ ..?~...1.~ l.r. ( ..P..!.~.? .

POSKYTOVATEĽ: OBEC žABOKREKY NAD NITROU

Sídlo: Školská 216, 95852 Žabokreky nad Nitrou

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Zastúpená: Ing. Otakárom Sneženkom, starostom obce

IČO: 00311375

DIČ: 2021266951

Číslo účtu: 3022 -192/0200

'7



Čl. 2
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie nenávratného finančného príspevku - dotácie
z rozpočtu obce

vo výške ~. ~ .0??.~ €, slovom :::::. .f!i!~.'':':~~~(~.=.eur,

zo strany poskytovateľa formou poukázania peňažnej čiastky na účet alebo

vyplatením v hotovosti, ktorú sa žiadateľ zaväzuje použiť v plnej výške na

výdavky s účelovým určením na ~~1.'7.~)~~4~~J.-:~.~.~.~~·,.'" .

Čl. 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

1)Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť ich
v zmysle §19 ods. 3 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a §
7 ods. 6 zákona Č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy len na
účel, ktorý je uvedený v Čl. 2 tejto zmluvy.

2)Po podpísání zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami sa finančné
prostriedky uvedené v ČI.2 poskytnú žiadateľovi bezhotovostným prevodom na účet
žiadateľa zriadený v peňažnom ústave alebo vyplatením v hotovosti.

3)Poskytnutú dotáciu je žiadateľ povinný vyčerpať do 31.12 ť?/~ .
4)Žiadateľ je ďalej povinný predložiť najneskôr do 31.12 ~(J vyúčtovanie
finančných prostriedkov, ktoré musí obsahovať:

- písomné vecné vyhodnotenie použitia poskytnutej dotácie, z ktorého bude zrejmé
dodržanie účelu použitia,
- finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
s predložením písomného prehľadu a čitateľné kópie dokladov, preukazujúcich použitie
dotácie ( napr. faktúru, zmluvu o dielo, objednávky, dodacie listy, výdavkový pokladničný
doklad, výpis z účtu, apod.)

.Súčasťou vyúčtovania je aj :
-celková rekapitulácia výdavkov,
-vyčíslenie výšky celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutej dotácie,
-predloženie písomného prehlásenia zodpovedného zástupcu žiadateľa o formálnej
a vecnej správnosti vyúčtovania,
-uvedenie miesta u žiadateľa, kde sa originály dokladov súvisiacich s použitím
dotácie nachádzajú.
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5)Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovatel'ovi finančné prostriedky, ktoré neboli použité
na účel dohodnutý v Čl. 2 tejto zmluvy, a to v plnej výške sumy poskytnutej dotácie do
10 dní od doručenia výzvy poskytovateľa.

6)Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi aj všetky nevyčerpané finančné prostriedky,
a to do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie v zmluve.

7)Žiadateľ, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie v zmluvnom termíne, je povinný vrátiť
poskytnutú dotáciu do 10 dní od doručenia výzvy poskytovateľa.

8)V prípade, že nebudú dodržané zmluvne dohodnuté podmienky, bude si poskytovateľ
uplatňovať od žiadateľa svoje finančné nároky spolu s úrokom z omeškania cestou
príslušného súdu.

9)Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí
dotácie, ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie je oprávnený vykonať hlavný
kontrolór obce podl'a §18fd odst.2 písm. d zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Žiadateľ sa zaväzuje umožniť hlavnému
kontrolórovi obce výkon tejto kontroly.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia

1)Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie finančnej
disciplíny v zmysle §31 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadateľ, ktorý porušil finančnú
disciplínu, je povinný neoprávnene použitú dotáciu vrátiť späť do rozpočtu obce.

2)Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane jeden.

3)Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

4)Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že nebola
uzatvorená v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom
mene podpisujú.

5)Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch
zmluvných strán.
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