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Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

Kalná nad Hronom v roku 2021

I.

Zmluvné strany

Poskytovatel‘ ilottie:

OBEC KALNÁ NAD HRONOM

Červenej armády 55

935 32 Kalná nad Hronom

V zastúpení Ing. Ladislav Éhn, starosta obce

IČO: 307 131 DIČ: 2021218683

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Č. účtu mAN: SK 060200 0000 0000 26823152

(ďalej len „obec“)

a

Pr(jemca dotácie: PALAS VK LEVICE

Združenie

Ľ. Podjavorinskej 3

93401 Levice

V zastúpení: Ing. Andrea Vydrová, predseda organizácie

iČo: 17639247 DIČ: 2021239748

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

č. účtu mAN: SK42 0900 0000 0000 2862 3365

(ďalej len „príjemca“)

uzavreli v zmysle * 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších

predpisov v nadväznosti na ust. * 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN Č.

20/2020, ktorým sa upravujú pravidlá postupu prideľovania dotácií z rozpočtu obce Kalná nad

Hronom túto:



Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kalná nad lironom v roku 2021

L

Predniet zmluvy

1. Obec Kalná nad Hronom v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kamej nad

Hronoin Č. 7íV1. — h./202110Z Zo dňa 24.06.202 1 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške

1 000 EUR (slovom: tisíc eur).

2. Dotácia bude použitá na volejbalovú sezónu v roku 2021.

3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. I tohto článku prijíma.

„.

Spósob platby

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet

príjemcu jednorazovo do 14 dní odo dňa účinnosti zmiuvy.

„.

mé dohodnuté podmienky

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na účel uvedený v zmluve.

2. Príjemca sa zaväzuje v súlade s *3 VZN obce č. 20/2020 Pravidlá prideľovania dotácií

z rozpočtu obce, v prípade záujmu zo strany obce spolupracovať pri organizovaní

športového podujatia, ktorého organizátorom je obec.

3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.

4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 30.11. kal. roku, v ktorom bola

dotácia poskytnutá.

5. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej

dotácie najneskór však do 15.12. vkal, roku, v ktorom bola dotácia poskytnutá.

6. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť stručné

zhodnotenie účelu jeho použitia.

7. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovania finančnej dotácie aleboju použije na iný účel, ako

je v zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce, najneskór do 31.12. kal.

roku, v ktorom bola dotácia poskytnutá.

Iv.
Záverečné ustanovenia

1. Príjemcaje 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 zmtuvy, Čo potvrdzujú

svojím podpisom.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenýrui zástupcami oboch

zmluvných strán a úČinnosť dňom nasledujúcom Po dni jej zverejnenia na webstránke obce.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je pre poskytovatera

dotácie a jeden pre príjemcu dotácie.

V Kamej nad Hronom, dňa .!! ?!~?~ v Leviejach, dňa J.Ýk1Q~L.

1~‘poskytovatel‘a dotácie:

Ing. Ladislav ÉHN

starosta obce

Za príjemcu dotácie:

MISS. volejbalový klub Levice
C. Podjavorinskej 3,93401 Levice
I 17639247, DIČ: 2021239746

Čk: 420900 00W) 0000 2862 336S
ik,aIasieýcefllaU.com

Ing. An rea VydroJá

predseda organizácie
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