Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku
2022
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 3/2022
Oblasť: oblasť športových aktivít

Obec Gôtovany
v zastúpení: starosta obce Jozef Cút
Gôtovany 45
03214 Ľubeľa
IČO: 00315 192
DIČ: 2020581354
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0000 2092 5342
tel.: 044/5593252
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“)
a
Príjemca:
Názov: Dobrovoľný hasičský zbor Gôtovany
Právna forma: Občianske združenie
adresa sídla: Gôtovany – Fiačice 45
zastúpená: Michal Košo
IČO: 001774743323
ako príjemca dotácie (ďalej iba „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 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2011, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z
rozpočtu obce Gôtovany túto
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Gôtovany v roku 2022
I.
Predmet zmluvy
1. Obec Gôtovany v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 197 zo dňa 15.12.2021
poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 600,- eur, slovom šesťsto EUR.
2. Príjemca sa zaväzuje, že dotáciu použije v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce
č. 4/2011 na: činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce Gôtovany. Príjemca vyhlasuje,
že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

II.
Spôsob platby
1. Finančná dotácia bude poskytnutá v hotovosti do pokladne príjemcu na základe tejto zmluvy.
III.
Iné dohodnuté podmienky
1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.
2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít
súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol
realizovaný s finančným príspevkom obce Gôtovany.
3. Obec Gôtovany si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 30.11.2022.
5. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej
dotácie najneskôr však do 31.12. daného roku.
6. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5 tohto článku
predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia.
7. 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
31.12.2022.
IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane obec a jeden príjemca
dotácie.
2. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou
písomných dodatkov.
3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola
uzatvorená v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene
podpisujú.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
V Gôtovanoch, dňa 10.01.2022

............................v.r..................................
Jozef Cút

.......................v.r...............................
Michal Košo

