
Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpoétu obce

uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona Č. SaglZOO4 Z.z. o rozpoětových pravidlách územnej
samosprávy a neskorších dodatkov a v zmysle VZN ě. 312011 o podmienkach poskytovania

dotácií a návratných finaněných výpomocífyzickým a právnickým osobám na Území obce

medzi

žiadatel':
Sídlo:
Zastúpený:
tčo:
lBAN:
(d'alej len žiadatel')

a

Poskytovatel':
Sídlo:
Zastúpený:
tčo:
DlČ:
Bankové spojenie:
|BAN č. :
Zápis v registri:
(d'alej len poskytovatel')

Senior club Vel'ká Paka - Nagypaka
930 51 Vel'ká Paka 194
Monika Szerda, predsedkyňa
2121298663
SK73 0900 0000 0051 7168 1923

obec vel'ká paka
Veťká Paka č, 189,930 5'1 Vel'ká Paka
Mgr. lvan Seňan, starosta obce
00305791
2o2o370132
VúB, a.s.
S K8 9 020 0 000 00 0 0922 220 1 22
Štatisticry reg ister obcí

čt. l
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v sume 200 €, ktoré sa žiadatel'zavázuje
použiť v plnej výške na financovanie činnosti Klubu dóchodcov Vel'ká Paka, a to nasledovne:

- Posedenia - občerstvenie, dary členom 200 €

čt. tt
Podmienky použitia dotácie

l. Poskytnuté finančné prostriedky sú úěelovo viazané a žiadatet sazavázuje použiť ich v zmysle

§ 7 ods. 4zákona NR sR Č. saglzoo4Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov, len na úóel, ktoný je uvedený
v Čl. t tejto zmluvy.

2, Finaněné prostriedky budú žiadatel'ovi vyplatené zálohovo vo forme preddavku vo výŠke 200€.
Finaněné prostriedky uvedené v Čt. l sa poskytnú žiadatel'ovi v hotovosti ,

3. poskytnutú dotáciu - preddavok v zmysle Čl. t. a ll. bod 2 tejto zmluvy je žiadatel' povinný
vyúětovať v termíne do 30 dní od ukonóenia aktivít, na ktoré bol preddavok poskytnutý, najneskÓr
do 31.12.2022.

Vyúčtovanie musí obsahovať:
a) písomné vecné vyhodnotenie akcie, z ktorého bude zrejmé dodžanie účelu
b) finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zákonom é. 43112002Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov s predložením písomného prehl'adu a óitatel'né fotokópie dokladov
preukazujúcich použitie dotácie napr, daňový doklad (faktúru, výdavkový doklad), výpis z Úětu,



zmluvu o dielo, objednávky, dodacie listy, v odóvodnených prípadoch (drobný nákup) pokladniěný

doklad z registraěnej pokladne a pod.,

4. Žiadatel' je povinný vrátiť poskytovateíovi :

a) finaněné piostriedt<y, rtoié neboti použité na účel dohodnutý v Čt. l. tejto zmluvy, a to v plnej

uýške sumy poskytnutej dotácie.
b) výšku finančných prostriedkov, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie, to do 5

piacóvných dní odo dňa vyúčtovania podl'a čl. 2 bod 3 tejto zmluvy, na účet obce Č. 922220-
122lo2oo a zároveň zašle finaněnému úseku avizo o ich vrátení.

5. Kontrolu dodžania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí

dotácie, ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie sú oprávnení vykonať poslanci
obecného zastupitel'stva a hlavný kontrolór obce.

čt. ttt
záverečné ustanovenia

1. Nedodžanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej disciPlínY
v zmysle § 31 zákona ó.52gt2oo4 o rozpočtových pr_avidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niekt-onýcň zákonov v znení neskorších predpisov, Žiadatel', ktoný porušil rozpočtovú disciplínu je
povinný neoprávnene použitú dotáciu vrátiť do rozpoětu obce Vel'ká Paka a zaplatiť zákonom
stanovené penále.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktolých jeden dostane žiadatell a jeden
poskytovatell.

3. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to písomne, formou

dodatku.

4. Táto zmluva sa uzatvára na základe uznesenia obecného zastupitel'stva vo Vel'kej Pake Č.

25412022 zo dňa 20.09.2022.

5, Zmluvné strany si zmluvu preěítali, porozume|ijej obsahu a prehlasujú, že nebola uzatvorená v
tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujÚ.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán
a úěinnosť nasledujúci deň po zverejnení,

Vo Vel'kej Pake dňa 08.11.2022

za poskytovatel'a za žiadatel'a

Seňan

ffiW


