ZMLUVA č 31 /2017
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dvorníky - Včeláre
Poskytovateľ:
Obec Dvorníky - Včeláre
Dvorníky 4 , 044 02
IČO : 00691429
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK21 5200 0000 0000 1139 8536
zastúpená Csaba Simkó - starosta
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Príjemca:
Cirkevná základná škola sv. Štefana-Szent István Egyházi Alapiskola
Zastúpené: Mgr. Anikó Köteles
IČO : 42242533
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko,a.s.
IBAN: SK19 5200 0000 0000 1311 8673
(ďalej len „príjemca")
uzatvorili túto zmluvu:
Čl. l.
Predmet zmluvy
Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky - Včeláre v súlade s VZN obce č 1/2016
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce schválilo poskytnutie dotácie príjemcovi z rozpočtu
obce Dvorníky - Včeláre na rok 2017, vo výške 8 000,00 Eur, slovom: Osemtisíc Eur.
Čl. II.
Povinnosti poskytovateľa
Poskytovateľ sa zaväzuje poukázať dotáciu v zmysle čl. I. tejto zmluvy na účet príjemcu
v lehote do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Čl. III.
Povinnosti príjemcu
1) Príjemca je povinný prispievateľovi umožniť vykonanie kontroly použitia poskytnutých
prostriedkov v jeho sídle na základe jeho účtovnej evidencie do piatich rokov po ukončení
rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá.
2) Príjemca sa zaväzuje prezentovať poskytovateľa formou : ...................................................
3) Príjemca dotácie predloží písomné vyúčtovanie poskytnutej dotácie do 30 dní po skončení
jednorazovej akcie, najneskôr však do 31. decembra rozpočtového roka, na príslušnom
formulári, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy spolu s kópiami účtovných dokladov o čerpaní
poskytnutých finančných prostriedkoch.
4) Príjemca je povinný vrátiť obci zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov
do 31. decembra rozpočtového roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá.

ČI. IV.
Sankcie
Príjemca je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej sumy poskytnutej
dotácie za každý deň omeškania, ak v určenom termíne nevyúčtuje poskytnuté finančné
prostriedky, alebo zo sumy, ktorú má povinnosť ako nepoužitú , poskytovateľovi vrátiť .
Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, po jednom pre každú
zmluvnú stranu.
2) Zmluvu je možné meniť len dodatkami po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán.
3) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných

V Dvorníkoch – Včelároch, dňa: 21.08.2017

Poskytovateľ:..........................................................................
Csaba Simkó
starosta

Príjemca:.................................................................................
Mgr. Anikó Köteles

