ZMLUVA
o poskytnutí finančnej dotácie
I.
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Obec Slaská
Sídlo:
Obecný úrad, Slaská č. 17, 966 22 Slaská
IČO:
00 320 994
DIČ:
2020529786
Zastúpený:
Mgr. Danielom Gelienom, starostom obce
Bankové spojenie:
Primabanka Slovensko, a.s., Žiar nad Hronom
Číslo účtu:
1404262001/5600
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ:
PRO SLASKÁ
Sídlo:
Slaská č. 17, 96622 Slaská
IČO:
42 193 320
DIČ:
2023188552
Zastúpený:
Michalom Multánom, predsedom
Bankové spojenie: Primabanka Slovensko, a.s., Žiar nad Hronom
Číslo účtu:
5326695001/5600
(ďalej len „prijímateľ“)
II.
Predmet zmluvy
Poskytovateľ v zmysle VZN obce Slaská č. 2/2014, v zmysle schváleného rozpočtu obce
pre rok 2021 a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Slaskej č. 158/2020 zo dňa
10.12.2020, poskytne prijímateľovi finančnú dotáciu na úhradu nákladov spojených so
zakúpením krojov.
III.
Výška finančnej dotácie
Poskytovateľ poskytne na účet prijímateľa v termíne do 30.06.2021 finančnú dotáciu vo
výške 1.500,00 €, slovom: tisícpäťsto eur.
IV.
Spôsob nakladania s finančnou dotáciou

Finančná dotácia je účelová. Prijímateľ je povinný dotáciu použiť na účel, ktorý uviedol
v žiadosti, resp. na účel vyšpecifikovaný v tejto zmluve (pohyb medzi jednotlivými
položkami je možný za podmienky dodržania celkových výdavkov) a to v členení:
a) 1.500,00 € (náklady spojené s nákupom krojov).
V.
Iné dojednania
Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti a spôsobu využitia finančných
prostriedkov.
Prijímateľ je povinný v prípade nedodržania zmluvy finančné prostriedky vrátiť.
Prijímateľ je povinný v termíne najneskôr do 30. novembra 2021 predložiť
poskytovateľovi zúčtovanie finančných prostriedkov. Zúčtovanie musí obsahovať účtovné
doklady v zmysle zákona o účtovníctve.

VI.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobudla platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na oficiálnej webovej stránke obce
Slaská www.slaska.sk v registri „Povinné zverejňovanie“ a v podstránke „Zmluvy“.
Prijímateľ a poskytovateľ si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi
schválená a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom prijímateľ a poskytovateľ
vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy v plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú
prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
Zmluva je vyhotovená v 2 identických rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenie po podpísaní zmluvy obidvom zmluvnými stranami.
V Slaskej, dňa 14.4.2021

......................................
Mgr. Daniel G e l i e n
starosta obce
(za poskytovateľa)

....................................
Michal M u l t á n
predseda PRO SLASKÁ
(za prijímateľa)

