ZMLUVA č. 23/2019
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovenský Grob
uzavretá podľa
§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti
na ustanovenie § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 4 ods.
3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Slovenský Grob č. 5/2011 o podmienkach
poskytovania dotácií (ďalej len „zmluva“):
Článok 1

Poskytovateľ:

Obec Slovenský Grob
Hlavná 132, 90026 Slovenský Grob
Zastúpená: JUDr. Štefanom Gašparovičom – starostom obce
IČO: 00305073
Č.ú.: SK 9302000000000003227112

Žiadateľ:

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, základná organizácia
Hurbanova 1, 90201 Pezinok
Zastúpený: JUDr. Dušan Vilim – predseda ZO
IČO: 00177431
Č.ú.: SK 7209000000000185401694
Článok 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie pre rok 2019 poskytovateľom z rozpočtu
obce Slovenský Grob v sume 290,- eur (slovom dvestodeväťdesiat eur) na účet prijímateľa
uvedený v čl. 1 tejto zmluvy, ktorú sa prijímateľ zaväzuje použiť na účel bližšie
špecifikovaný v čl. 3 tejto zmluvy a to v súlade § 4 ods. 3 písm. a) Všeobecne záväzného
nariadenia obce Slovenský Grob č. 5/2011 o podmienkach poskytovania dotácií.
Článok 3
Účel poskytnutia dotácie
1) Žiadateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na:
• Autobusový zájazd žiakov ZŠ do múzea Holokaustu Sereď
• 75. výročie osláv SNP Banská Bystrica
2) Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť ich
v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy len
na účel uvedený v čl. 3 ods. 1 tejto zmluvy.

Článok 4
Podmienky použitia dotácie
1) Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami, budú finančné
prostriedky uvedené v čl. 2 poskytnuté na účet základnej organizácie :
- vo výške 290,- eur do 10 pracovných dní po podpísaní zmluvy
2) Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. 2 tejto zmluvy je žiadateľ povinný vyúčtovať v termíne
do 30 dní odo dňa použitia dotácie, najneskôr však do 15. 12. 2019. Vyúčtovanie musí
obsahovať vecné vyhodnotenie poskytnutej dotácie – správa o realizácii projektu
s predložením písomného prehľadu a čitateľné fotokópie dokladov, preukazujúcich použitie
dotácie a finančné vyúčtovanie.
3) Nevyčerpané finančné prostriedky sa žiadateľ zaväzuje vrátiť poskytovateľovi najneskôr
do 15.12.2019.
4) Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré neboli použité na
účel dohodnutý v čl. 3 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na vrátení finančných
prostriedkov do 10-tich dní od doručenia výzvy na vrátenie.
5)
Kontrolu dodržiavania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí
dotácie, ako aj správnosti vyúčtovania je oprávnený vykonať hlavný kontrolór obce. Žiadateľ
sa zaväzuje umožniť hlavnému kontrolórovi obce výkon tejto kontroly.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1)
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden zostáva poskytovateľovi
a jeden žiadateľovi.
2) Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou
písomných dodatkov.
3)
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke obce.
V Slovenskom Grobe, dňa 12.03.2019

................................................
JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce

.......................................................
JUDr. Dušan Vilim, predseda ZO

