
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rohov

uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

v spojení so  Všeobecne záväzným nariadením  obce Rohov o poskytovaní dotácií z

rozpočtu obce. 

medzi

Žiadateľom: Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia 90604 

Rohov

v zastúpení: Mária Poláková

(ďalej „žiadateľ“)

a 

Poskytovateľom: Obec Rohov

sídlo: 906 04 Rohov 75

zastúpená: Mgr. Romanom Ravasom, starostom obce

IČO: 00611573

DIČ: 2021043882

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 2693334001/5600

IBAN: SK97 5600 0000 0026 9333 4001

(ďalej „poskytovateľ“)

Čl. I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 v sume

1350,-  EUR (slovom  tisíc Eur), ktoré sa žiadateľ zaväzuje použiť v plnej výške na

bežné výdavky s účelovým určením nasledovne:

 materiálové potreby,

 reprezentačné a prezentačné akcie,
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 úhrada  nákladov  spojených  s  aktivitami  organizácie  (napr.  šport,  turistika,

cestovné náklady, vstupenky na kultúrne podujatia, procedúry v kúpeľoch...)

 všetky  použité  prostriedky  musia  byť  preukázateľné  účtovným  dokladom

(faktúra, bloček registračnej pokladne a pod.)

Čl. II.

Podmienky použitia dotácie

1. 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov len na účel,

ktorý je uvedený v Čl. I. tejto zmluvy. 

2. Poskytnuté finančné prostriedky nie je možné použiť na:

 na odmeny členom Základnej organizácie Rohov (ZO),

 priame (hotovostné) platby členom ZO,

 na nákup hmotného majetku, ktorý nesúvisí s činnosťou Základnej organizácie

Rohov.

Čl. III.

Poskytnutie dotácie

Po  podpísaní  zmluvy  oboma  zmluvnými  stranami,  sa  finančné prostriedky

uvedené v Čl. I. poskytnú žiadateľovi  v hotovosti z pokladnice obce štatutárnemu

zástupcovi  Základnej  organizácie  Rohov  Márii  Polákovej  v  troch  splátkach  v

priebehu roku 2019 v závislosti od finančnej situácie obce . 

Čl. IV.

Vyúčtovanie dotácie

Výšku  poskytnutej  dotácie  v  zmysle  Čl.I.  tejto  zmluvy  je  žiadateľ  povinný

vyúčtovať do 31. decembra 2019. V prípade, že zo všetkých okolností je zrejmé, že

uvedený termín vyúčtovania nebude žiadateľom dodržaný je žiadateľ povinný na
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základe zdôvodnenej písomnej žiadosti požiadať poskytovateľa v lehote do 10 dní

pred  uplynutím  stanoveného  termínu  vyúčtovania  o  predĺženie  termínu

predloženia vyúčtovania pričom celková poskytnutá dotácia musí byť vyúčtovaná

najneskôr do 15. januára 2020. 

Vyúčtovanie musí obsahovať písomnú súhrnnú správu o použití poskytnutej

dotácie. Doklady musia byť na požiadanie k nahliadnutiu kontrolórovi obce.

Čl. V

Kontrola

Kontrolu  dodržania  rozsahu,  účelu  a  podmienok dohodnutých v  zmluve  o

poskytnutí dotácie ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie je oprávnený

vykonať hlavný kontrolór obce,  podľa § 18 ods.2 písm. d zákona 369/1990 Zb. o

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Žiadateľ  sa  zaväzuje  umožniť  hlavnému  kontrolórovi  obce  výkon  tejto

kontroly.

Čl. VI.

Vrátenie poskytnutých prostriedkov

Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré neboli

použité na účel dohodnutý v Čl. I. tejto zmluvy a to v plnej výške sumy poskytnutej

dotácie. 

Povinnosť žiadateľa vrátiť poskytnuté finančné prostriedky sa vzťahuje aj na

prípad,  ak  poskytovateľ  zistí  túto  skutočnosť  z  predložených  dokladov

(vyúčtovania) v zmysle Čl. IV tejto zmluvy. 

Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej výšky finančných prostriedkov, ktorú

vyčísli  poskytovateľ.  Žiadateľ  je  povinný  vrátiť  poskytovateľovi  aj  tú  výšku

finančných prostriedkov, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie. 
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Čl. VII.

Záverečné ustanovenia

Nedodržanie  podmienok dohodnutých v  zmluve sa  považuje  za  porušenie

rozpočtovej  disciplíny  v  zmysle  §  31  zákona  č.  523/2004  Z.  z.  o  rozpočtových

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadateľ, ktorý porušil rozpočtovú disciplínu je povinný neoprávnene použitú

dotáciu vrátiť do rozpočtu obce.

Pri  nedodržaní  termínov  vyúčtovania  a  žiadosti  o  poskytnutie  dotácie  si

poskytovateľ  vyhradzuje  právo  prehodnotiť  poskytnutie  dotácie  na  nasledujúce

rozpočtové obdobie.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktorých jeden dostane žiadateľ

a jeden poskytovateľ.

Zmluvu je možné zmeniť po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to

formou písomných dodatkov.

Zmluvné  strany  si  zmluvu  prečítali,  porozumeli  jej  obsahu,  prehlasujú,  že

nebola uzatvorená v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo

vlastnom mene podpisujú.

Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpísania  štatutárnym  zástupcom

oboch zmluvných strán. 

V Rohove dňa:...................................

Za obec Rohov Za Základnú organizáciu 

906 04 Rohov

............................................................ .........................................................

Mgr. Roman Ravas - starosta obce Mária Poláková
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