Zmluva
o poskytnutí nenávratnej dotácie z rozpočtu obce uzavretá v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Halič č. 5/2007

Poskytovater dotácie:

Obec HALIČ, Ul.mieru 66

Zastúpená:

Vladimírom Rehanekom, starostom obce

ltO

00316091

Bankove spojenie:

Prima banka slovensko, a.s., pobočka Lučenec

Čislo ÚČtu:

6008744001/5600

/ďalei len

obecl

hlJlfndlel' dotácie

Klub slovenských turistov Sokol Halič

Zastupeny

Ing. Pavel Jonáš

IČO:

Bankové spojenie:
tislo Učtu:
/dalej len prijímatefl
Článok I.

Obe c poskytuje dotáciu prijímatefovi vo výške 500,00 (, slovom
dna 10.10.2013 v zmysle uznesenia OZ v

Haliči č.

Cl1 zo

dňa

päťsto

eur, na základe žiadosti zo

13.12.2013, termin poskytnutia rok

2014 za uéelom
Haličská
Haličská

,,100"
,,25"

Prechod Pofa nou
Západne Tatry
Letný denný tUrIStický tábor pre deti
Článok II.

Prijímatef je povinný viesť osobitnú evidenciu o účele použitia poskytnutej dotácie. Pri použivaní
ftnančných prostriedkov prijimatef zachováva hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť ich použitia.

Nedodržanie pravidiel a podmienok použitia dotácie sa považuje v zmysle § 31 zákona č. 523/2004
Z l za porušenie

finančnej

disciplíny.

PrlJlmatef dotácie je povll1ný umožniť vykonanie kontroly vynakladania poskytnutých prostriedkov
I O>'ylCJv lIt fUll I dotácie na základe jeho účtovnej evidencie do 3 rokov po ukončení rozpočtového
ru"a. v ,lur m bola dotácia poskytnutá.
Článok III.
Finančné prostriedky predmetnej dotácie možno použiť len na účely, na ktoré boli určené a ich

použitie podlieha povinnému zúčtovaniu do 60 dní od splnenia účelu, najneskôr do 15. decembra
rozpočtového roka a to predložením kópií účtovných dokladov v zmysle zákona 431/2002

o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov a platnom znení § 10. Nevyčerpané finančné

prostriedky ako aj použitú poskytnutú dotáciu v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá, je
prijímater povinný vrátiť na účet, alebo do pokladne obce najneskôr do 15. decembra bežného roka.
Článok IV.

Spôsob prezentácie obce ako poskytovate ra dotácie:

Na

výročnej

schôdzi

V obecných novinách
V okresných novinách
Článok V.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží poskytovater dotácie a jeden
prijímater dotácie.
V Haliči,

ď

Ol
Poskytova.
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