Z M L U V A č. 2/2017
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Pavlovce nad Uhom v roku 2017
OBEC Pavlovce nad Uhom
Sídlo:

Kostolné námestie č. 17/1
072 14 Pavlovce nad Uhom
v zastúpení:
Anton Kocela, starosta obce
IČO:
00 325 589
DIČ:
2020739094
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu IBAN:
SK81 5600 0000 0042 2683 6001
ako poskytovateľ dotácie (ďalej len „poskytovateľ“)
a
Občianske združenie Zemplínska spoločnosť
Právna forma:
Občianske združenie
Sídlo:
Námestie Osloboditeľov 77, 071 01 Michalovce
v zastúpení:
Gustáv Soták, predseda o.z.
IČO:
31 961 479
DIČ:
2021562389
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu IBAN:
SK50 5600 0000 0042 3085 1001
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
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.

I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie príjemcovi dotáciu z rozpočtu obce vo výške 200,00 EUR na
základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Pavlovciach nad Uhom č. 189/2017 zo dňa 29.09.2017, na
financovanie realizáciu projektu „Vydanie knihy ZEMPLÍNŠTINA AKO PRVÁ SLOVENČINA“ (ďalej
len projekt) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Cieľom projektu je vydať knihu, ktorá bude cenným prínosom na zveľaďovanie zbierky významných
historických pamiatok kultúry zemplínskych Slovákov všetkých čias a svojim nemalým podielom
prispeje k pokračujúcemu šíreniu dobrého mena Zemplínčanov.

II.
Spôsob platby
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu na účet príjemcu bezhotovostným prevodom do 10 dní
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

III.
Podmienky požitia dotácie
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 po vydaní knihy, na ktorú bola poskytnutá účelová dotácia z rozpočtu obce,
najneskôr do 15.12.2017 odovzdať do podateľne poskytovateľa celkové vyúčtovanie o použití dotácie
a doručiť minimálne 5 ks publikácie poskytovateľovi. Zároveň k zúčtovaniu dotácie predloží príjemca
kópie faktúr, prípadne účtovné doklady a výpisy z účtovníctva o úhrade.
5. V prípade, ak príjemca nevyčerpá poskytnutú dotáciu, je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť
poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 29.12.2017.
6. Ak príjemca nepredloží zúčtovanie dotácie alebo neoprávnene použije dotáciu alebo 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: 04.10.2017
Za poskytovateľa:

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

Za príjemcu:

................................................
Gustáv Soták
predseda o.z.

