Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kokošovce v roku 2021 č. 3/2021

Poskytovateľ dotácie:
Obec Kokošovce, Kokošovce 76, 082 52 Kokošovce
IČO: 00327271
DIČ: 2021225547
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK68 5600 0000 0004 0015 5001
V zastúpení starostom obce Mgr. Miroslavom Skičkom (ďalej iba obec)

Príjemca dotácie:
Jednota dôchodcov Slovenska, základná organizácia Kokošovce, 082 52 Kokošovce
IČO: 008970193496
Bankové spojenie: VÚB banka Slovensko
IBAN: SK57 0200 0000 0030 2111 6495

V zastúpení: Milan Verbovanec, predseda ZO JDS Kokošovce

Uzatvárajú túto zmluvu v zmysle §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie v celkovej výške 1 000,-€ (slovom tisíc eur).
Dotácia je určená na náklady spojené s činnosťou JDS ZO Kokošovce v roku 2021.

Dotáciu nemožno použiť na:
a. Úhradu miezd, platov a odmien
b. Nákup alkoholických a tabakových výrobkov
c. Honoráre pre organizátorov akcií, projektov a podujatí
d. Odmenu pre žiadateľa alebo inú osobu

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
Poskytovateľ dotácie vyplatí čiastku 1000 ,- € príjemcovi dotácie prevodom na účet. Poskytovateľ
dotácie si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov predložením
daňových dokladov. Príjemca sa zaväzuje použiť dotáciu len v súlade s článkom I tejto zmluvy
priebežne, najneskôr však do 30.11.2021.
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 v
hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodom na účet poskytovateľa dotácie.
Príjemca dotácie, ktorý použil dotáciu na iný účel ako bola poskytnutá, je povinný zaplatiť penále vo
výške 0,1% z neoprávnene použitej sumy za každý aj začatý deň od obdržania dotácie do vrátenia
neoprávnene použitej sumy, najviac do výšky poskytnutej sumy, a to v hotovosti do pokladne
obecného úradu Kokošovce.
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.
Príjemca dotácie, ktorý nevyúčtuje dotáciu v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť penále vo výške
0,1 % z poskytnutej dotácie za každý aj začatý deň od omeškania až do dňa doručenia vyúčtovania
dotácie.

Článok III
Záverečné ustanovenia
Právne vzťahy a podmienky vyslovene touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa platného
zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
rovnopise.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po
zverejnení na webovej stránke obce Kokošovce.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju
podpisujú.

V Kokošovciach, dňa 24.08.2021
Za obec:

Mgr. Miroslav Skička v.r.

Za príjemcu dotácie:

Milan Verbovanec v.r.

