Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie
podľa platného VZN č. 1/2018 .
Článok I.
Účastníci dohody:

Poskytovateľ: Obec Smolinské
S m o l i n s k é č. 334
908 42
zastúpená : Vladimír Smolinský- starosta obce
IČO: 00309991
DIĆ: 2021049558
Jednota klubu dôchodcov Smolinské
908 42 Smolinské
v zastúpení štatutár:
Alžbeta Polláková
Smolinské 407
Príjmateľ

Článok II.
Predmet zmluvy
2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe uznesenia obecného zastupiteľstva
č.2/8/2022 zo dňa 01.03.2022, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku
dotácie pre organizáciu z rozpočtu obce na rok 2022 vo výške : 800,00€ slovom
osemsto euro.
Článok III.
Účel poskytnutia finančnej dotácie
3.1.Príjmateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na výdavky: doprava na
zájazd, vstupné na kultúrne podujatie, občerstvenie na kultúrne podujatie.( na
základe žiadosti).
Článok IV.
Osobitné ustanovenia
4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančnú dotácií na účet organizácie
číslo:SK36 6500 0000 0000 0231 0440 do 7 dní od podpísania zmluvy.
4.2. Príjmateľ, ktorému bude
30.11.2022.

poskytnutá dotácia, je povinný ju

zúčtovať

Zároveň použitie dotácie treba vydokladovať fotokópiami účtovných dokladov
( faktúry, pokladničné doklady...).
4.3. V prípade zistenia nedodržania účelu poskytnutej dotácie, príjmateľ je povinný
poskytnutú dotáciu vrátiť obci.
4.4 V odôvodnených prípadoch môže žiadateľ požiadať o zmenu účelu použitia
dotácie alebo zmenu termínu zúčtovania dotácie. O zmene účelu použitia
finančných prostriedkov a zmene termínu zúčtovania dotácie rozhoduje obecné
zastupiteľstvo.
4.5 Ak žiadateľ, nevyčerpá celú časť dotácie do 30.11.2022 je povinný ju vrátiť
do 15.12.2022 na účet obce.
4.6 Pri porušení finančnej disciplíny žiadateľom postupuje obec podľa § 31
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kontrolu plnenia
tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva hlavný kontrolór.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
5.1.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorej dve zostávajú
poskytovateľovi a dve príjmateľovi.
V Smolinskom dňa: 04.05.2022
poskytovateľ:

príjmateľ

