
ZMLUVA  

o poskytnuti dotácie z rozpočtu obce Závod uzatvorená v zmysle § 7 odst. 2. Zákona 
6. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

medzi 

Poskytovaterom: 
Sidlo: 
Zastipená: 
IČO: 

Bankovč  spojenie: 
Čislo tičtu: 
IBAN: 
(d'alej len poskytovater)  

OBEC ZAVOD 
Sokolski 243, 908 72 Závod 
Ing. Peter Vrablec — starosta obce 
00310158 
2020380131 
Prima banka Slovensko a.s., Malacky 
3203250003/5600 
SK97 5600 0000 0032 0325 0003 

a 

Prijemcom: 
Sidlo: 
Zastipená: 

Bankovč  spojenie: 
Čislo fičtu: 
IRAN: 
(d'alej len žiadater)  

Združenie obci Enviropark Pomoravie 
Hlavná 67/105, 900 61 Gajary 
Ing. Peter Vrablec 
36067725 
Prima banka Slovensko, a.s. 
3227428005/5600 
SK66 5600 0000 0032 2742 8005 

Člinok I 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 23 537,62 E 
(slovom: dvadsaftritisicpat'stotridsat'sedem eur šest'desiatdva centov), ktoré sa prfjemca 
zaväzuje použit' v pinej výške na kapitálové výdavky, s íičelovým určenim na 

- 	zabezpečenie rekonštrukcie spoločnej ČOV 

Článok II 
Podmienky použitia dotácie 

1. Poskytnuté finančné prostriedky sú íičelovo viazané a prijemca sa zaväzuje použit' ich 
len na fičel ktorý je uvedený v 61. I. tejto zmluvy. 

2. Finančné prostriedky uvedené v 61. I sa poskytnú žiadaterovi bezhotovostným prevodom 
na íičet prfjemcu. 

3. Poskytnutú dotáciu v zmysle článku č. I. tejto zmluvy je prijemca povinný vyčerpat' 
v termine najneskar do 31. 07. 2020.  V pripade, že finančné prostriedky nevyčerpá do 
stanoveného terminu, alebo na schválený Ačel, je povinný tieto vrátir na bankový tičet 
poskytovatera do 31. 07. 2020.  
Finančné prostriedky, ktoré prijemca nevyčerpal je povinný vrátit' na lačet poskytovatera 



č. 3203250003/5600, IBAN SK97 5600 0000 0032 0325 0003, s uvedenim variabilného 
symbolu 2020. 

Ďalej je prijemca povinný do 31. 07. 2020 podat' vpičtovanie poskytnutej dotácie, 
ktoré mug obsahovar: 
- Finančné vyíičtovanie vypracované v allade so zákonom 6. 431/2002 Z.z. 

o Ačtovníctve s predloženim pisomného prehradu a čitaterné fotok6pie dokladov, 
preukazujíicich použitie dotácie (napr. daňový doklad — faktíra, zmluvu o dielo, 
objednávky, dodacie listy, pokladničné doklady, výpis z íičtu a pod.) 

- Celková rekapitulácia výdavkov 
- Vyčislenie výšky celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutej dotácie 
- Predloženie pisomného prehlásenia prislušného zodpovedného štatutámeho zástupcu 

prijemcu o formálnej a vecnej správnosti Ačtovania 
- Uvedenie miesta, kde sa originály dokladov silvisiace s poskytnutou dotáciou 

u prijemcu nachádzajú 

4. Kontrolu dodržania rozsahu, fičelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutf 
dotácie, ako aj správnosti vyalovania a vecnej realizácie je oprávnený vykonať  hlavný 
kontrol6r obce podra § 18 d ods. 2 pfsm. d) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadeni 
v zneni neskoršich predpisov. Prijemca sa zaväzuje umožniť  poskytovaterovi dotácie 
výkon tejto kontroly. 

5. Prfjemca je povinný vrátiť  poskytovaterovi fmančné prostriedky, ktoré neboli poulité na 
Wei dohodnutý v 61. I tejto zmluvy, a to v pinej výške poskytnutej dotácie. Povinnosť  
prfjemcu vrátiť  poskytnuté finančné prostriedky sa vzťahuje aj na pripad, ak 
poskytovater zisti tíro skutočnosť  z predložených dokladov (vyíičtovania) v zmysle 61. 
II bodu 3. Povinnosť  sa vzfahuje na vrátenie takej výšky fmančných prostriedkov, ktord 
vyčisli poskytovater. 
Prfjemca je povinný vrátiť  poskytovaterovi aj tú výšku fmančn 'ych prostriedkov, ktorú 
nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie. 
Zmluvné strany sa dohodli na vráteni fmančných prostriedkov do 10-tich dni od 
doručenia výzvy poskytovatera. 

6. V pripade, že nebudň  dodržané zmluvne dohodnuté podmienky, poskytovater si bude 
uplatňovať  od prijemcu svoje finančné nároky spolu s írokom z omeškania sAdnou 
cestou. 

Člinok III 
Zdverečni ustanovenia 

1. Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie fmančnej 
disciplíny v zmysle § 31 zákona 6. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a dopineni niektorých zákonov. Prijemca, ktorý porušil fmančrul 
disciplfnu, je povinný neoprávnene použitil dotáciu vrátiť  do rozpočtu obce. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane príjemca a jeden 
poskytovater. 

3. Zmluvu je možné mneniť  len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou 



pisomných dodatkov.  

4. Zmluva nadobilda platnosf &loin jej podpisania štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

V Závode dria 16.04.2020 	 V Závode dŕía 16. 04. 2020 

Za poskytovatera: 	 Za prijemcu: 

Združenie 

* 
t,"1-vc 

   

, Ing. Peter 141ec, štatutarny zastupca Ing. Peter Vrablec, starosta obce 
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