Zmluva č. 2/2021
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 38 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce

Poskytovateľ :

Obec Smolník, so sídlom Obecný úrad 1
055 66 Smolník
Zastúpená starostom obce Radoslavom Dlugošom
IČO : 00329576
DIČ : 20121259438
Číslo účtu : SK0702000000000024622592
Bankové spojenie : VÚB a.s., Spišská Nová Ves

Prijímateľ :

Smolnícke občianske noviny, OZ
Zastúpené : Mgr. Lenka Hudáková
IČO: 53488865
Sídlo : 055 66 Smolník, Smolník 548
Číslo účtu : SK39 8330 0000 0021 0196 9215
Bankové spojenie : Fio banka, a.s.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Smolník vo výške 600,00
€, slovom Šesťsto EUR. Výška dotácie bola prijatá uznesením Obecného zastupiteľstva
v Smolníku dňa 26.05.2021 číslo 82/2021 o poskytnutí dotácie pre občianske združenia.
Pre prijímateľa je dotácie účelovo určená na tlač dvoch čísel Smolníckych občianskych
novín, ktoré budú reprezentovať obec v informačných a kultúrnych centrách nielen v našom
regióne. Na práci pri vydávaní novín sa podieľajú aj občianske združenia pôsobiace v obci,
ako aj deti a mládeže v obci podľa § 2, ods. 3, VZN č. 38 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce.
Účel poskytnutia dotácie
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na podporu akcie uvedenú v Predmete
zmluvy.

Osobitné ustanovenia
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi v hotovosti do 5 dní odo dňa
podpísania tejto zmluvy.
Prijímateľ je povinný bezodkladne po jej použití, najneskôr však do 20.12.2021 predložiť
poskytovateľovi vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa § 9 VZN č. 38. Vyúčtovanie predloží
prijímateľ na predpísanom tlačive poskytovateľa.

K vyúčtovaniu je potrebné doložiť kópie účtovných dokladov, výpisy z účtu ako
preukázateľnosť skutočne použitej dotácie.
V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovanie akcie, je prijímateľ povinný v termíne do
30.12.2021 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa číslo účtu
SK0702000000000024622592 vedený vo VÚB, a.s., Spišská Nová Ves.

Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach , z ktorých jedno vyhotovenie zostáva
poskytovateľovi a jedno prijímateľovi.
Poskytnutá dotácia podlieha následnej kontrole. V prípade, že sa zistí nepravdivý údaj, je
príjemca povinný vrátiť celú dotáciu na účet obce do 15 dní od doručenia rozhodnutia obce,
ktorým sa určuje príjemcovi táto povinnosť.

V Smolníku, 1.7.2021

Za poskytovateľa :

Za príjemcu :

Radoslav Dlugoš
starosta obce

Lenka Hudáková
štatutárny orgán OZ

