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 : CADDÍK s.r.o.
Hlavná 128, 951 95 Obyce
Zastúpený : MUDr. Juraj Drinka
IČO :
44177879
Číslo licencie: L1C/NR/1234/06
Č. ú. : 2505315859/0200– Všeobecná úverová banka, a.s.
Článok 2
Predmet zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 1 platného VZN č. 1/2013 o poskytovaní
dotácií, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre organizácie, jednotlivcov
z rozpočtu obce na rok 2014
Pre prijímateľa bola na rok 2014 v súlade s článkom 5 VZN č. 1/2013
schválená dotácia vo výške 1 392,- EUR, slovom = Jedentisíctristodeväťdesiatdva eur =

Článok 3
Účel poskytnutia dotácie
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na úhradu nájomného za priestory
neziskovej organizácie DOMINIK n.o., Veľká Lehota 431.
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Článok 4
Osobitné ustanovenia
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku 1
tejto zmluvy:
do 30.05.2014
vo výške 696,- €
do 30.08.2014
vo výške 696,- €.
Prijímateľ je povinný vykonať zúčtovanie dotácie, ktorá mu bola poskytnutá, 1x ročne, a to
a do 15.12. rozpočtovaného roka starostke obce alebo ekonómke obce.
Zúčtovanie musí obsahovať účtovné doklady preukazujúce použitie dotácie na schválený
účel, kópie faktúr, výpisy z bankového účtu resp. výdavkové doklady z pokladne a doklad
o zabezpečení hospodárnosti a efektívnosti použitia dotácie.
Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie budú vrátené do rozpočtu obce
súčasne s vyúčtovaním dotácie.
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 štyroch exemplároch, z ktorej po dve zostávajú poskytovateľovi
a po dve prijímateľovi.

Vo Veľkej Lehote dňa 30.4.2014

Vo Veľkej Lehote dňa 30.4.2014

Poskytovateľ:

Prijímateľ:
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