ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE
VÍTKOVCE č. 2/2019
(ďalej len zmluva)
Článok I.
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Vítkovce
053 63 Vítkovce 99
Peter Dirda, starosta obce
00329746
2020717930
Prima banka a. s. Spišská Nová Ves
SK85 5600 0000 0034 1651 5001

a
Príjemca:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Farnosť Spišský Hrušov, filiálka Vítkovce
053 63 Spišský Hrušov 213
PaedDr. ThLic. Richard Ondáš, správca farnosti
31966501
2020716676
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK16 0900 0000 0005 2115 6465

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 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019, ktorým sa určuje postup
poskytovania dotácii z rozpočtu obce túto
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2019

Článok II.
Predmet a účel zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške 1500
€ (slovom: jedentisícpäťsto eur) príjemcovi na financovanie opravy ozvučenia kostola sv.
Filipa a Jakuba vo Vítkovciach (ďalej len „projekt“), za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve.

2.

Účelom zmluvy je dojednanie podmienok poskytnutia dotácie obcou Vítkovce príjemcovi.

3.

Táto zmluva upravuje podmienky poskytnutia dotácie v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením č.1/2019 obce Vítkovce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vítkovce.

Článok III.
Podmienky poskytnutia dotácie
1.

Príjemca je oprávnený použiť poskytnutú dotáciu len na realizáciu projektu a len na
úhradu schválených výdavkov takto:

Žiadosť
Názov projektu
Dotácia
zo dňa
(EUR)
28.5.2019 Oprava ozvučenia kostola 1 500,sv. Filipa a Jakuba

Charakter
výdavkov
Bežné
výdavky

Druh výdavkov
Oprava ozvučenia

2.

Výška poskytnutej dotácie je 1 500 € (slovom: jedentisícpäťsto eur).

3.

Dotáciu je možno použiť najneskôr do 30.11.2019

4.

Príjemca je oprávnený vo vyúčtovaní poskytnutej dotácie uplatniť si aj výdavky, ktoré
vynaložil v roku 2019 na realizáciu projektu pred uzatvorením tejto zmluvy.

5.

Príjemca je povinný pri použití dotácie dodržať maximálnu hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť jej použitia v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a postupovať
v súlade so zákonom č. 343/2018 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

6.

Ak príjemca nebude realizovať projekt, je povinný bez zbytočného odkladu písomne
o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa a vrátiť dotáciu v plnom rozsahu
poskytovateľovi najneskôr do 30.11.2019.

7.

V prípade, ak príjemca nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný nevyčerpanú časť
dotácie vrátiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30.11.2019.

8.

Poskytovateľ finančné prostriedky bude poukazovať bezhotovostným prevodom na
horeuvedený účet príjemcu.

9.

Poskytovateľ finančné prostriedky príjemcovi poukáže v lehote do 10 dní odo dňa
zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle poskytovateľa.

10. Poskytovateľ je v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov oprávnený vykonať administratívnu kontrolu u príjemcu
pri každej dotácii.

Článok IV
Vyúčtovanie a kontrola použitia dotácie, sankcie
1.

Príjemca ja povinný vyúčtovať poskytovateľovi použitie dotácie do 15 dní od ukončenia
realizácie projektu, na ktorý boli finančné prostriedky poskytnuté, najneskôr však do
15.12.2019. Vyúčtovanie musí obsahovať:
- Písomné vecné vyhodnotenie projektu, na realizáciu ktorého bola dotácia poskytnutá,
z ktorého bude zrejmé dodržanie určeného účelu,
- Finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie vypracované v súlade so zákonom č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom II
tejto zmluvy. Príjemca vo vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov uvedie
na samostatnej prílohe pod jednotným číslom každý predmet finančnej operácie
a s ním súvisiace účtovné doklady preukazujúce použitie finančných prostriedkov

s uvedením dátumu úhrady z účtu, s priloženou kópiou bankového výpisu, prípadne
kópiou pokladničného dokladu.
2.

Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržania účelu a podmienok poskytnutia
dotácie a správnosti vyúčtovania dotácie dohodnutých v tejto zmluve.

3.

Akékoľvek použitie dotácie, ktorá je poskytnutá z verejných prostriedkov, v rozpore
s touto zmluvou je porušením finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 zákon č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

4.

Finančné vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov bude overené ekonómkou obce
Vítkovce. V prípade nesprávneho, neúplného finančného vyúčtovania je príjemca dotácie
povinný v lehote 15 dní zabezpečiť jeho doplnenie, resp. opravu.

5.

Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako
je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce, najneskôr
do 20.12.2019.

Článok V
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
svojím podpisom.

3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nasledujúci deň po zverejnení na web stránke obce.

4.

Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží 2 rovnopisy
a príjemca obdrží 1 rovnopis.

Vo Vítkovciach, 07.11.2019

Vo Vítkovciach, 07.11.2019

Za poskytovateľa:

Za príjemcu:

................................................
Peter Dirda
Starosta obce Vítkovce

.................................................
PaedDr. ThLic. Richard Ondáš,
správca farnosti

