Z M L U V A č. 1/2017
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Pavlovce nad Uhom v roku 2017
OBEC Pavlovce nad Uhom
Sídlo:

v zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu IBAN:

Kostolné námestie č. 1
072 14 Pavlovce nad Uhom
č.t. 056-6494202
Anton Kocela, starosta obce
00 325 589
2020739094
Prima banka Slovensko a.s.
SK81 5600 0000 0042 2683 6001

ako poskytovateľ dotácie (ďalej len „poskytovateľ“)
a
Arcidiecézna charita Košice
Právna forma:
Sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu IBAN:

Cirkevná organizácia
Bočná 2, 040 01 Košice – Staré mesto
Ing. Cyril Korpesio, riaditeľ ADCH Košice
35 514 027
2021188829
Prima banka Slovensko a.s.
SK86 5600 0000 0093 3043 3002

ako príjemca dotácie (ďalej len „príjemca“)
uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2016
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Pavlovce nad Uhom (ďalej len „VZN č. 2/2016“) túto
Z m l u v u o poskytovaní dotácie z rozpočtu Obce Pavlovce nad Uhom v roku 2017
Oblasť: Všeobecne prospešné služby
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť.
I.
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach nad Uhom č. 151/2016 zo
dňa 10.12.2016 poskytuje príjemcovi dotáciu vo výške 500,00 EUR mesačne max. po dobu 6 mesiacov.
2. Dotácia podľa VZN č. 2/2016 oblasť článok 2, ods. 2 písm.b) poskytovanie sociálnej pomoci
a humanitárnej starostlivosti je účelovo určená na refundáciu časti mzdových nákladov zamestnancov
Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom na obdobie do vyhlásenia výzvy na personálne obsadenie
komunitného centra resp. max. po dobu pol roka.
II.
Spôsob platby
1. Finančná dotácia bude poskytovaná mesačne prevodom z účtu poskytovateľa na účet príjemcu
uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 10. dňa v mesiaci.

III.
Iné dohodnuté podmienky
1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na účely uvedené v tejto Zmluve.
2. Príjemca uvedie, ak je to možné, na propagačných materiáloch a pri propagácií aktivít, na ktoré bola
dotácia poskytnutá, že sú realizované s finančným príspevkom poskytovateľa.
3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov priamo
u príjemcu dotácie, ako aj žiadať doplnenie vyúčtovania, prípadne žiadať poskytnutie originálnych
dokladov pre výkon vnútornej kontroly.
4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu použiť do 31.07.2017. Nevyčerpanú dotáciu alebo jej časť je
povinný príjemca vrátiť na účet poskytovateľa najneskôr do 31.07.2017 s uvedením variabilného
symbolu, ktorým je číslo tejto zmluvy.
5. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť celkové vyúčtovanie o účelovom čerpaní poskytnutej
dotácie najneskôr do 30.9.2017 podľa prílohy k tejto zmluve so stručným zdôvodnením účelu použitia
ako aj do uvedeného termínu odviesť na účet poskytovateľa prípadné vzniknuté výnosy.
6. Ak príjemca nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo neoprávnene použije dotáciu alebo
neoprávnene zadrží poskytnuté prostriedky alebo nedodrží podmienky tejto zmluvy, za ktorých sa
dotácia poskytla, je povinný vrátiť neoprávnene použitú alebo neoprávnene zadržiavanú sumu na účet
poskytovateľa. Zároveň je povinný zaplatiť do rozpočtu obce zmluvnú pokutu vo výške 0,1 %
z poskytnutej dotácie, neoprávnene použitej alebo zadržanej sumy za každý aj začatý deň
neoprávneného použitia alebo za každý aj začatý deň omeškania s vrátením prípadne vyúčtovaním
dotácie.
IV.
Záverečné ustanovenia
1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa platného
zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú svojim
podpisom.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po
jej zverejnení.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých zmluvné strany dostanú po jednom rovnopise.

V Pavlovciach nad Uhom,
dňa: 10.01.2017

V Košiciach,
dňa: 10.01.2017

Za poskytovateľa:

Za príjemcu:

...........................................
Kocela Anton
starosta obce

................................................
Ing. Cyril Korpesio
riaditeľ ADCH Košice

Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu Obce Pavlovce nad Uhom
podľa VZN č. 2/2016
v roku 2017
Príjemca dotácie (názov a sídlo organizácie ,
IČO, u fyzickej osoby-podnikateľa meno
a priezvisko, trvalé bydlisko )
Výška poskytnutej dotácie v EUR
Predmet dotácie (v súlade so zmluvou
o poskytnutí dotácie)
Informácia o realizácii projektu
Finančné vyhodnotenie projektu:
Skutočné príjmy:

Skutočné výdavky:

Vlastné €

€

Dotácia od obce €

€

Sponzorské a iné €

€





Príjmy SPOLU:

€

Výdavky SPOLU:

€


Dátum: ..................................

..............................................................
Podpis zodpovednej osoby a pečiatka
K zúčtovaniu pripojiť:
1. Tabuľka A- Rozpis použitia dotácie
2. Kópie dokladov (pokladničné doklady, výpisy z účtov, faktúry) preukazujúce čerpanie
finančnej dotácie od Obce Pavlovce nad Uhom.
3.Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie (fotografie, propagačné materiály –
programy, pozvánky, výstrižky z tlače a pod.)

