ZMLUVA
O POSKYTOVANÍ DOTÁCIE
podľa zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územ. samosprávy v znení nesk. predp.

Zmluvné strany
1.

Obec Dunajská Lužná
so sídlom: Jánošíkovská
466/7, Dunajská Lužná, PSČ 900 42
v
zastúpená: Štefanom Jurčíkom, starostom obce
IČO: 00400009
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
číslo účtu: 25522-112/0200

(ďalej len poskytovateľ)
2.

MO Matice Slovenskej
zastúpená: PhDr. Stanislav Bajaník
IČO:
bankové spojenie:
(ďalej len prijímateľ)

DIČ:
číslo účtu:

Čl. 1

Predmet zmluvy a výška dotácie
1.
2.

Poskytovateľ na základe rozhodnutia starostu obce poskytuje prijímateľovi z rozpočtu
obce dotáciu vo výške : 130 €(
Dotácia bude na základe predloženej žiadosti použitá na:
Výdavky spojené
s pedagogickou akadémiou - ceny.
Čl. 2
Podmienky poskytnutia dotácie

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia použitých finančných
prostriedkov.
2. Poskytnutá dotácia nesmie byť použitá na nákup občerstvenia (s výnimkou pre
bezpríspevkových darcov krvi), alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a na
odmeny funkcionárom.
3. Prijímateľ dotácie je povinný pri obstaraní tovarov, služieb a prác postupovať podľa
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
4. Príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi dotácie vyúčtovanie do 30-íich
dní po jej použití, najneskôr však do 15.12.2011
5. Ak príjemca dotácie nepredloží vyúčtovanie v stanovenom termíne, alebo ju použije na
iný účel, ako bola určená, je povinný ju vrátiť poskytovateľovi najneskôr do 31.12.2011.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa
platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojím podpisom.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
od podpísania zmluvy.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých mesto /obec obdrží 2 rovnopisy
a príjemca obdrží 1 rovnopis.

V Dunaj skei/Lužtíej 21.06.2011

ÍL
starosta obce
OBECNÝ ÚRAD
Jánošíkovská 7
9 0 0 4 2 Dunajská Lužná
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podpis oprávnenej osoby za
príjembu dotácie

