Zmluva o poskytnutí dotácie č. 16/2014
uzatvorená medzi zmluvnými stranam i:
1. Poskytovateľ dotácie :

Mesto Sliač
Štatutárny zástupca : Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta
IČO : 00320277
č.účtu: 19820412/0200

/ ďalej len „poskytovateľ“ /.
2. Príjemca dotácie :

OZ SPOLU PRE VŠETKÝCH
Milan Krúpa, B.Nemcovej 655/18, 962 31 Sliač
IČO : 42 315 026
Č .účtu: 5055454395/0900

/ ďalej len „príjemca“ /.
Mesto Sliač v súlade s ust. Zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov ( ďalej len „zákon“ ) a v súlade s ust. Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Sliač č.26/2011 o poskytovaní dotácií a finančných darov ( ďalej len „VZN“ ) v znení neskorších
zmien a doplnkov uzatvára zmluvu o poskytnutí dotácie s príjemcom takto :
1. Účel dotácie
Dotácia je účelová a poskytuje sa na bežné výdavky - náklady spojené s obnovou lesoparku
„Kozák“ v katastri mesta Sliač.
2. Výška dotácie
Dotácia sa poskytuje vo výške 1 000,- EUR, slovom Jedentisíc eur.

3. Časový harmonogram čerpania dotácie
Dotácia sa poskytne jednorázovo na účet príjemcu.
4. Termín predloženia vyúčtovania dotácie
Správu o vyúčtovaní poskytnutej dotácie, ktorej prílohami budú kópie účtovných dokladov
preukazujúcich jej čerpanie, príjemca predloží poskytovateľovi najneskôr do 31.01.2015.
Účtovné doklady budú predložené v súlade s čl. 9 VZN - zúčtovanie poskytnutých dotácií.
Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie príjemca bezodkladne vráti na účet mesta, z ktorého
boli poskytnuté, a to v lehote 30 dní odo dňa zrealizovania projektu. Zároveň zašle avízo o vrátení
nedočerpaných finančných prostriedkoch.
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5. Sankcie za porušenie zmluvných podmienok
1. V prípade nevyúčtovania dotácie, resp. jej použitia na iný účel, ako na ktorý bola dotácia
poskytnutá a je uvedená v čl. 1. tejto zmluvy, je príjemca povinný dotáciu vrátiť na č.účtu
poskytovateľa do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie a zároveň uhradí penále v zmysle
zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
2. Finančné prostriedky použité v rozpore so schváleným predmetom použitia je príjemca povinný
vrátiť po kontrole použitia dotácie bezodkladne, t.j. do 15 dní od doručenia výzvy na vrátenie
finančných prostriedkov na účet poskytovateľa.
3. Príjemcovi, ktorý poruší zmluvné podmienky pre poskytnutie dotácií, sa v nasledujúcom roku
dotácie neposkytnú.

6. Ostatné záväzky zmluvných strán
Mesto Sliač, ako poskytovateľ dotácie, si vyhradzuje právo na vykonanie fyzickej kontroly
hospodárneho, efektívneho a účinného spôsobu využitia ním poskytnutých finančných prostriedkov.
Kontrolu sú oprávnení vykonať poslanci MsZ, hlavný kontrolór mesta, členovia príslušnej komisie
a príslušní zamestnanci mesta.
Dotáciu príjemca nemôže použiť na :
• nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
• na nákup dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku
• na úhradu prenájmu kancelárií
Dotácia je účelová a v rozpočtovom roku nie je možné účel jej použitia zmeniť.
7. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a môže sa
meniť a dopĺňať len v písomnej forme, podpísanej obidvoma zmluvnými stranami.
2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane poskytovateľ a jeden
príjemca.
3. Táto zmluva je uzatvorená slobodne a dobrovoľne s plným vedomím si práv a povinností z nej
vyplývajúcich, a na znak súhlasu vlastnoručne zástupcami zmluvných strán podpísaná.

