Zmluva č. 6/2012
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č 583/2004 .
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v spojení s § 2 ods. 2 a násl. Všeobecne záväzného nariadenia obce
Zemplínske Jastrabie o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
medzi
Zmluvné strany:
1. Obec Zemplínske Jastrabie
zastúpený:
Miroslav Maďar, starosta obce
sídlo:
Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie
IČO:
00332216
DIČ:
2020773634
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
číslo účtu:
4625622/0200

(ďalej len „poskytovateľ)
2. Základná škola s materskou školou
zastúpený:
RNDr. Daniel Kenderka, riaditeľ školy
sídlo:
Letná 90, 076 02 Novosad
35541229
IČO:
DIČ:
2021663303
bankové spojenie: SLSP Trebišov
číslo účtu:
0551880817/0900
(ďalej len „žiadateľ“)
Článok I
Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške
100,- € (slovom Sto eur) žiadateľovi na financovanie slávnostnej akadémie pri príležitosti
50. výročia založenia ZŠ:
Článok 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 uvedený v článku I. tejto zmluvy
2. Poskytovateľ sa zaväzuje previesť finančné prostriedky vo výške poskytnutej dotácie na
účet žiadateľa bezhotovostným prevodom do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy.
3. Dotáciu je možné použiť najneskôr do 30.6. 2012.
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Článok III
Podmienky vyúčtovania dotácie
1. Žiadateľ je povinný vyúčtovať použitie dotácie do 30 dní od ukončenia akcie, na ktorú
boli finančné prostriedky poskytnuté.
2. Vyúčtovanie musí obsahovať správu o vyúčtovaní a kópie účtovných dokladov
preukazujúcich ich čerpanie
3. Nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené na účet obce, z ktorého boli
poskytnuté.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.
2. 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.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán
sú určené po dva rovnopisy
5. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzavretá
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli,
tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich plniť.

Zemplínske Jastrabie, dňa .............................

Novosad, dňa .................................

Poskytovateľ:

Žiadateľ:

.......................................................
Miroslav Maďar
starosta obce

........................................................
RNDr. Daniel Kenderka
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