ZMLUVA
o poskytnutí dotácie
Podľa platného VZN č. 1/2013
Článok 1
Účastníci zmluvy
Poskytovateľ : OBEC VEĽKÁ LEHOTA
966 41 Veľká Lehota č. 52
Zastúpená : Marta Šmondrková, starostka obce
IČO : 00321061
DIČ : 2021111499
Č. ú. : 1434837953/0200

Prijímateľ : Dominik n. o.,
Sídlo: č. 431, 966 41 Veľká Lehota
Zastúpená: Františkom Garajom, štatutárnym orgánom
IČO: 37954318
DIČ: 2021953362
Č. účtu: 0411443682/0900 – Slovenská sporiteľňa, a.s., Nová Baňa

Článok 2
Predmet zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 1 platného VZN č. 1/2013 o poskytovaní
dotácií, v zmysle ktorého obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre neziskovú
organizáciu Dominik, n. o. na rok 2014.
Pre prijímateľa bola na rok 2014 v súlade s článkom 5 VZN č. 1/2013
schválená dotácia vo výške 1 000,- EUR, slovom = Jedentisíc eur =.
Článok 3
Účel poskytnutia dotácie
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na
úhradu výdavkov spojených
s poskytovaním terénnej sociálnej služby v roku 2014 - dovoz stravy pre dôchodcov s trvalým
pobytom v Obci Veľká Lehota. Dotáciu nie je možné použiť na iné účely.
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Článok 4
Osobitné ustanovenia
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku 1
tejto zmluvy:
do 30.08.2014
vo výške 1 000,- €.

Prijímateľ je povinný vykonať zúčtovanie dotácie, ktorá mu bola poskytnutá, a to do 15.12.
rozpočtovaného roka starostke obce alebo ekonómke obce.
Zúčtovanie podpísané štatutárom, resp. vedúcim pracovníkom musí obsahovať:
- účtovné doklady preukazujúce použitie dotácie na schválený účel, kópie faktúr, výpisy
z bankového účtu resp. výdavkové doklady z pokladne, účtovný denník, zmluvy,
- celkové náklady na službu (pohonné hmoty, mzdy a odvody, poistné a ďalšie) a spôsob
krytia ostatných dokladov – mimo poskytnutej dotácie,
- menný zoznam osôb, ktorým bola poskytnutá služba financovaná z dotácie a obdobie
poskytovania služby.
Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie budú vrátené do rozpočtu obce
súčasne s vyúčtovaním dotácie, najneskôr však do 15. decembra 2014.
V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania uvedenej služby, je prijímateľ povinný v termíne
do 15. decembra rozpočtovaného roka vrátiť poskytnutú dotáciu na účet poskytovateľa
uvedený v článku 1 tejto zmluvy.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jedno vyhotovenie zostáva poskytovateľovi
a jedno prijímateľovi.

Vo Veľkej Lehote, dňa 17.06.2014

Vo Veľkej Lehote dňa 27.06.2014

Poskytovateľ:

Prijímateľ:
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