ZMLUVA
o poskytnutí dotácie
podľa platného VZN č. 90/2017
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Článok 1
Účastníci dohody:
Poskytovateľ:

Obec Jarovnice
Jarovnice 223
082 63 Jarovnice
Zastúpená: Floriánom Giňom - starostom obce
IČO: 00 327 212
DIČ: 2020711528
Č.ú.: SK04 5600 0000 0088 1851 3001

Prijímateľ:

Občianske združenie BACH - ŠŤASTIE
Zastúpené Kalejom Dušanom
Jarovnice 562, 082 63 Jarovnice
IČO: 42421748
DIČ: 2120092832
Č.ú.: SK86 0900 0000 0051 4626 9144, Slovenská Sporiteľňa
Článok 2
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 4 platného VZN č. 90/2017 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre
organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2018.
2. Pre prijímateľa bola pre rok 2018, v súlade s článkom 4 VZN č. 90/2017, schválená
dotácia vo výške 1 000,- €, slovom jedentisíc eur.
Článok 3
Účel poskytnutia dotácie
1. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na zorganizovanie futbalového
turnaja v Obci Jarovnice.
Článok 4
Osobitné ustanovenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené
v článku 1 tejto zmluvy, do 5 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.

2. Prijímateľ je povinný po zrealizovaní futbalového turnaja, na ktorý bola poskytnutá
účelová dotácia z rozpočtu obce, do 30 dní, najneskôr však do 15.12.2018, predložiť
do podateľne poskytovateľa zúčtovanie dotácie na predpísanom tlačive poskytovateľa
(príloha č.3 - Zúčtovanie dotácie, VZN č. 90/2017). V prípade nejasností pri zúčtovaní
dotácie prijímateľ predloží k zúčtovaniu kópie faktúr, účtovné doklady a pod.
3. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania podujatia, je prijímateľ povinný v termíne
do 15.12.2018 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa a to na č.
ú.: 8818513001/5600 vedeného v peňažnom ústave Prima banka a.s..
4. V prípade porušenia VZN č. 90/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce sa bude
voči prijímateľovi dotácie postupovať pri uplatnení sankcií v zmysle § 31 zákona
č.523/2004 Z. z. v z. n. p..
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorej po jednom zostávajú
poskytovateľovi a po jednom prijímateľovi.
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia.

V Jarovniciach, dňa: 22.6.2018

Poskytovateľ:
Florián Giňa – starosta obce

V Prešove, dňa: 22.6.2018

Prijímateľ:
Dušan Kaleja

