
Zmlnva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Jarok na rok 2022

Č. 4/2022

Oblasť: Sociálnej, humanitnej, osvetovej a charitatívnej činnosti

OBEC JAROK
Adresa: Hlavná 283/176, Jarok
Zastúpená: starostom Stanislavom St‘ahelom
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu:0850815003/5600
IBAN: SK 82 5600 0000 0008 5081 5003
IČO: 00308056
DIČ: 2021062714
ako poskytovateľ dotácie (d‘alej iba „obec“)

a

Príjemca:
Názov: Jednota dóchodcov Slovenska, Základná organizáeia Jarok
adresa sídla: 951 48 Jarok
zastúpenálé: Sidónia Tökólyová
ICO: 008970193360
DIČ:
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK22 7500 0000 0040 2640 7085
ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“)

uzavreli v zmysle * 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákomMka v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na ustanovenia ~ 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne
záväzného nariadenia č. 4/2019, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce
túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Jarok na rok 2022

I.
Predniet zmluvy

1. Obec Jarok v zmysle uznesenia OZ Č. 66/2021 zo dňa 10. 12. 2021 a v zmysle podanej žiadosti
o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Jarok poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu, v
celkovej výške 1.500 Eur (slovom tisícpäťsto eur).

2. Dotácia sa žiadateľovi poskytuje na členskú základňu a bude použitá na
prevádzkové náklady spojené sčinnosfou organizácie vsúlade spodanou
žiadosfou.

3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. I tohto článku prijíma.



IL
Spósob platby

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu
alebo v hotovosti z pokiadne obce, na základe tejto zmluvy jednorazovo (alebo v splátkach).

III.
mé dohodnuté podmienky

1. Poskytnuté finančně prostriedky sú účelovo viazané a príjemca sa zaväzuje ich použiť na účely
uvedené v žiadosti o dotáciu.

2. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených frnančných prostriedkov.
3. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31.12. príslušného kalendámeho roku, v

ktorom dotáciu prijal.
4. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie

najneskór však do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
5. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5 tohto článku

predložiť stručné zhodnotenie účelu jej použitia.
6. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako je v

tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce alebo do pokladne
obce, najneskór do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka.

7. V prípade nedodržania termínu zúčtovania poskytnutej dotácie alebo jej použitia na iný účel
ako bob zmluvne dohodnuté, príjemca nemá nárok na ďalšiu dotáciu z rozpočtu obce v
nasledujúcom roku.

8. Na uvedené finančně prostriedky nieje právny nárok zo strany príjemcu.

Iv.
Záverečné ustanovenia

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa
platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnost‘ 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 nasledujúci
deň po jej zverejnení.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží I rovnopis a príjemca
obdrží 1 rovnopis.

V Jarku, dňa 10. 05. 2022 V Jarku, dňa Ic P.~
Za príjemcu

JEDNOTA DĎCHOBCOU SLQVENS~L
ZÁKLADNÁ r

Jarok

Sťahel, starosta obce Sidónia Tökölyuva, predseda JDS Z Jarok


