Zmluva č. 7/2017
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Veľké Lovce v roku 2017
OBEC:
so sídlom:
Zastúpená starostom obce:
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
DIČ:

Veľké Lovce
Obecný úrad Veľké Lovce č. 431, 941 42 Veľké Lovce
Ing. Libor Kráľ
VÚB banka, a.s., Nové Zámky
SK86 0200 0000 0001 7602 5172
00 309 354
202 106 08 22

ako poskytovateľ dotácie /ďalej iba “obec”/
a
Príjemca dotácie:
so sídlom:
Zastúpený predsedom:
Bankové spojenie:
č.účtu:
IČO:

Občianske združenie NA PODVALKU
Veľké Lovce, 941 42 Veľké Lovce
Mgr. Eva Takáčová
ČSOB a.s., Bratislava
SK73 7500 0000 0040 2066 3379
42209757

ako príjemca dotácie /ďalej iba “príjemca”/
uzavreli v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia
č. 1/2008, ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Veľké Lovce túto
Zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce v roku 2017.
I.
Predmet zmluvy
1. Obec Veľké Lovce v zmysle Uznesenia č. V/2016 písm. A, ods. 15 zo dňa 16.12.2016
poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 500,00 €, slovom: päťsto eur.
2. Poukázanú finančnú dotáciu je možné použiť nasledovne:
- cestovné náklady,
- výroba kulís
- kúpa/zapožičanie rekvizít,
- prenájom kultúrnych priestorov,
- reprezentačné náklady,
- náklady na propagáciu a reklamu
3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.
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II.
Spôsob platby
1. Finančná dotácia je nárokovateľná iba v prípade, že obec zabezpečí dostatok zdrojov na
krytie rozpočtových výdavkov vrátane transferov.
2. Finančná dotácia bude poskytnutá v hotovosti z pokladne obce podľa požiadavky príjemcu,
na základe možných peňažných zdrojov, v dohodnutých splátkach, a to v termínoch podľa
rozhodnutia obce.
III.
Iné dohodnuté podmienky
1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.
Zároveň sa zaväzuje, že poskytnuté prostriedky použije hospodárne, efektívne a účinne.
2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít
prostredníctvom masmédií, na ktoré bola dotácia poskytnutá uvedie, že sa realizoval
s finančným príspevkom Obce Veľké Lovce.
3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31.12.2017.
5. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej
finančnej dotácie, najneskôr však do 31.12.2017.
6. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo použije túto finančnú dotáciu
na iný účel ako bol určený v tejto zmluve, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce,
najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.
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. Príjemca nesmie finančné prostriedky z dotácie použiť na alkohol, tabakové výrobky
a odmeny funkcionárom.
3. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
5. Táto zmluva bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2016, Uznesením
č. V/2016, ktoré tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy ako príloha č. 1.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých Obec Veľké Lovce obdrží jeden
rovnopis a príjemca obdrží taktiež jeden rovnopis.
Vo Veľkých Lovciach, dňa 25.01.2017

............................................
Ing. Libor Kráľ
starosta obce

.............................................
Mgr. Eva Takáčová
predseda OZ
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