Zmluva č. 4/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce,
ktorú v zmysle § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka ako aj s použitím § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
§8a zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. v spojení so všeobecne záväzným nariadením obce Spišský Štvrtok č. 8/2008 uzavreli
medzi sebou
z jednej strany

Poskytovateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
v zastúpení:

Obec Spišský Štvrtok
Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
00329631
2020717897
3412143001/5600
Ing. Jánom Grešom, starostom obce
ďalej len „obec“,

a z druhej strany
Prijímateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
v zastúpení:

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť sv. Ladislava
Námestie slobody 4, 053 14 Spišský Štvrtok
31966519
2020737917
0101376904/0900
P. Witold Adamczyk, OFMConv., správca farnosti
ďalej len „subjekt dotácie“,

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok :

I.
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že dotácia sa poskytuje podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v spojení so všeobecne záväzným nariadením obce Spišský Štvrtok č. 8/2008.
2. Zmluvné strany ďalej konštatujú, že subjekt dotácie spĺňa podmienky stanovené citovaným
všeobecne záväzným nariadením obce na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce a súčasne svojim
podpisom potvrdzuje, že nemá záväzky voči obci a voči organizáciám založeným a zriadeným
obcou, nie je v likvidácii, nebol na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, nebol
vyhlásený konkurz na jeho majetok (resp. v rámci konkurzu povolené nútené vyrovnanie), nebol
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo povolené vyrovnanie, nie
je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania, a nemá evidované nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení.
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II.
Predmet zmluvy
1. Použitie dotácií (účel dotácie) je v súlade s ust. § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj s poukazom na
citované všeobecne záväzné nariadenie obce viazané výlučne na podporu:
− letného tábora pre deti v roku 2012 – na pokrytie nákladov spojených s organizáciou tábora –
strava, ubytovanie, cestovné náklady, kancelársky materiál.
2. Subjekt dotácie sa zaväzuje poskytnutú dotáciu vrátiť v plnej výške v prípade, že sa nepoužije na
účel uvedený v predchádzajúcom odseku tejto zmluvy, a to do 10 dní na základe písomnej výzvy
obce zaslanej na adresu subjektu dotácie uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
3. Na základe tejto zmluvy sa z rozpočtu obce poskytuje dotácia v sume 200, – € (slovom: dvesto
eur) a to formou bezhotovostnej platby.
4. Obec odošle dotáciu na účet žiadateľa 0101376904/0900 do 15 dní od podpisu zmluvy zmluvnými
stranami.
5. Poskytnutie dotácie bolo pred uzavretím tejto zmluvy schválené uznesením obecného
zastupiteľstva č.35/2012 zo dňa 25.6.2012 v zmysle vyššie citovaného všeobecne záväzného
nariadenia obce.
6. Finančné prostriedky sa prideľujú na príslušný rozpočtový rok 2012 a v tom istom roku musia byť
aj použité. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce Spišský Štvrtok.
III.
Práva a povinnosti
1. Subjekt dotácie sa zaväzuje:
− dotáciu vyčerpať a vyúčtovať ju v súlade s platnou legislatívou a VZN 8/2008
− dotáciu okamžite vrátiť, ak došlo k porušeniu §10 VZN 8/2008
− vrátiť obci zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov do 31.8.2012. Nevyčerpané
prostriedky z poskytnutej dotácie do výšky 5 € sa nevracajú
− vyúčtovať obci nakladanie s dotáciou do 31. 8.2012 a preukázať účel použitia dotácie
z rozpočtu obce listinnými dôkazmi
− odviesť výnosy (úroky – daň – poplatky banke) z poskytnutej dotácie do 10. januára
nasledujúceho rozpočtového roka.
2. Obec si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia dotácie v lehote do piatich rokov po
ukončení rozpočtového roka, v ktorom žiadateľovi bola poskytnutá dotácia.
IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny možno vykonať iba
v písomnej forme na základe úplného a vzájomného konsenzu obidvoch zmluvných strán.
2. Sankcie za nedodržanie povinností stanovených v tejto zmluve a VZN 8/2008 upravuje zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v z.n.p.
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3. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné či neúčinné, zostávajú ostatné
ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa
použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov opravujúce otázku vzájomného
vzťahu zmluvných strán. Strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia,
ktoré svojim výsledkom najlepšie zodpovedá zámeru neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami, účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce Spišský Štvrtok www.spisskystvrtok.sk .
5. Táto zmluva sa uzatvára v jazyku slovenskom, v troch origináloch, pričom jedno vyhotovenie
obdrží subjekt dotácie a dve vyhotovenia obec Spišský Štvrtok.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na dôkaz svojho súhlasu ju
podpisujú.

V Spišskom Štvrtku, dňa 28.06.2012

SIGNED
___________________
obec

SIGNED
____________________
subjekt dotácie
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