Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sučany
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

1. Poskytovateľ dotácie:
Sídlo:
Zastúpený :
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo ú čtu:
/ďalej iba „poskytovateľ“/

Obec Sučany
Námestie SNP 31, 038 52 Sučany
Martin Rybár, starosta obce
00316938
2020595016
SLSP a. s.
SK4909000000000351556027

a
2. Príjemca dotácie:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sučany
Ď. Langsfelda 2, 038 52 Sučany
Mgr. Pavol Pečko, farár
31939066

/ďalej iba „príjemca“/
Č I. I.

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 1.500,- Eur na účel
usporiadania farského letného tábora na pokrytie nákladov na stravovanie a ubytovanie alebo na
zakúpenie šiltoviek pre deti s logom obce

2. Dotácia je poskytnutá v zmysle platného VZN Obce Sučany č. 6/2015 o poskytovaní dotácií a na
základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Sučany č. 63 /2022 zo dňa 21.06.2022.
3. Uvedená dotácia bude poskytnutá na účet SK 890900 0000 000 353 40 21 87
ČI. II.
1. Dotácia je účelovo viazaná. Prijímateľ je povinný dotáciu použiť len na realizáciu predmetu
zmluvy a len na úhradu schválených nákladov uvedených v ods. 1 čl. I. tejto zmluvy.
2. Za porušenie zmluvných podmienok sa nepovažuje, ak prijímateľ použije dotáciu na úhradu len
časti nákladov uvedených v ods. 1 čl. I. tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu najneskôr do 31. decembra 2022, ak nie je ustanovené
inak.
4. Prijímateľ je povinný dodržať pri realizácii predmetu zmluvy maximálnu hospodárnosť a
efektívnosť.
5. Prijímateľ je povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prijímateľ je povinný po dobu piatich
rokov odo dňa podpisu zmluvy archivovať.
6. Ak prijímateľ nevyčerpá celú poskytovanú dotáciu, je povinný zaslať nevyčerpanú časť dotácií
bez zbytočného odkladu na účet poskytovateľa.
7. Prijímateľ je povinný použitie dotácie vyúčtovať najneskôr do 15. januára 2023. Vyúčtovanie
musí obsahovať fotokópie dokladov týkajúcich sa predmetu zmluvy
a prehľad o nákladoch

uskutočnených z poskytnutej dotácie (prijímateľ predloží účtovné doklady, na ktorých bude
vyznačené , že ich úhrady boli vykonané z prijatej dotácie obce Sučany). Uvedené musí byť
potvrdené podpisom štatutárneho zástupcu prijímateľa.
8. Poskytovateľ nebude akceptovať vyúčtovanie, ktoré bude neúplné alebo nečitateľné alebo
ktorého správnosť nebude potvrdená podpisom štatutárneho zástupcu prijímateľa.
9. Prijímateľ sa zaväzuje odstrániť zistené nedostatky vo vyúčtovaní dotácie podľa pokynov
poskytovateľa v stanovenom termíne. Ak nedostatky neodstráni, je povinný vrátiť nevyúčtovanú
dotáciu na účet poskytovateľa.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly hospodárnosti,
efektívnosti a účelovosti využitia ním poskytnutých prostriedkov, teda je okrem kontroly vecnej
realizácie predmetu zmluvy oprávnený vykonať kedykoľvek finančnú kontrolu na mieste podľa
zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.
11. V prípade zistenia nedostatkov pri hospodárení s dotáciou poskytnutou podľa čl. I tejto zmluvy
poskytovateľ zastaví poskytovanie ďalších finančných prostriedkov prijímateľovi až do ich
odstránenia.
12. Ak prijímateľ poruší finančnú disciplínu podľa § 31 odst. 1/ zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy zákona č. 523/2004 Z.z., je povinný podľa § 31 odst. 3 a nasl. zákona č. 523/2004
Z.z. vrátiť finančné prostriedky do rozpočtu poskytovateľa, a to vo výške porušenia finančnej
disciplíny. Zároveň je povinný zaplatiť obci sankciu, (penále alebo pokutu) vo výške podľa §31
odst.3 a násl. zákona č.523/2004 Z.z..
Ak poskytovateľ zistí nedostatky pri hospodárení s dotáciou z hľadiska vecného plnenia, je
poskytovateľ oprávnený požadovať nápravu v stanovenej lehote, aby dosiahol plnenie zmluvy.
13. Prijímateľ sa zaväzuje zverejňovať informáciu o poskytnutí dotácie poskytovateľom
a propagovať obec Sučany na podujatiach, ktorých sa prijímateľ bude zúčastňovať alebo ich
organizovať, pričom táto jeho činnosť bude celkovo alebo čiastočne financovaná z poskytnutej
dotácie. O tejto propagácii /foto dokumentácia, pozvánka, plagát../ doloží doklad alebo foto
dokumentáciu pri vyúčtovaní dotácie .
Čl. III.
l.Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorej dva exempláre obdrží poskytovateľ,
jeden exemplár prijímateľ.
2.Obe strany si zmluvu pozorne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju slobodne
a s úplnou vážnosťou podpísali.
V Sučanoch 2 8 .0 6 .2 ^ 2 /

_______ .1
Martin Rybár /' N
starosta otíce

V Sučanoch 28.06.2022

/

Mgr. Pavol Pečko
farár

á.

/
o /

