ZMLUVA
o poskytnutí dotácie č. 4/2020
podľa platného VZN č. 3/2019
o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
Zmluvné strany
poskytovateľ:

Obec Brestovec
Brestovec č. 273, 907 01 Myjava
Zastúpená: Ing. Dušanom Dugom – starostom obce
IČO: 00 309 435
DIČ: 2021081425
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Myjava
č.ú.: IBAN SK73 5600 0000 0050 3636 4001

prijímateľ:

Jednota dôchodcov na Slovensku Brestovec, základná organizácia
907 01 Brestovec
Zastúpená: Vierou Vojtkovou – predsedníčkou základnej organizácie
IČO: 00897019 3013

uzatvárajú medzi sebou zmluvu za týchto podmienok:
Článok 1
Predmet zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, na základe platného VZN č. 3/2019 o podmienkach
poskytovania dotácie z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie
pre organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2020.
Pre prijímateľa bola v roku 2020, v súlade s Čl. 5 VZN č. 3/2019, schválená dotácia vo
výške 700,- €, slovom sedemsto eur.
Článok 2
Účel poskytnutia dotácie
Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na zájazd autobusom, návšteva
kultúrnych pamiatok, rôzne kultúrne a športové podujatia, spoločné akcie členov, na
rekreáciu členov Jednoty dôchodcov na Slovensku Brestovec, čo zahŕňa cestovné
výdavky, výdavky na občerstvenie a stravné.

Článok 3
Osobitné ustanovenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi v hotovosti z pokladne Obce
Brestovec.
2. Prijímateľ je povinný do 30 dní po zrealizovaní aktivity, na ktorú bola poskytnutá účelová
dotácia z rozpočtu obce, najneskôr však do 31.12.2020, predložiť poskytovateľovi
v zmysle Čl. 4 VZN č. 3/2019 vyúčtovanie použitia poskytnutej dotácie spolu s kópiami
preukázateľných účtovných dokladov (objednávok, zmlúv, faktúr, výdavkových
pokladničných dokladov, bankových výpisov a pod.).
3. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania športových podujatí, je prijímateľ povinný
v zmysle Čl. 4 VZN č. 3/2019 v termíne do 31.12.2020 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej
výške na účet poskytovateľa a to na č. ú.: IBAN SK73 5600 0000 0050 3636 4001
vedeného v Prima banka Slovensko a.s., pobočka Myjava.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorej po dve zostávajú
poskytovateľovi a po dve prijímateľovi.

V Brestovci
dňa: 23.6.2020

V Brestovci
dňa: 23.6.2020

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

