
ZMLUVA

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Vinohrady nad Váhom na rok 2022
uzavretá  podľa § 510bčianskeho zákonnĺka a VZN č. 3/2020 ajeho dodatkov

medzi

Poskytovatei' dotácie:  0-i)ec -V-inohrady nad Váhom
925  55 Vinohrady nad Váhom 355

%8:Srop3eon;';olägEvaHanusová,starostkaobce
Bankové spojenie: VÚB Sered'
IBAN:  SK89 0200 0000 0009 2302  8132

Prijímate]'dotácie:

a

Občiansl« združenie „LEPŠIE VINOIRADY"
Vinohrady nad Váhom 614

%á:i2P:;n;o:;;ťs,naavdaž::oovmápredsedaobč|mskehozdružen,a
Bankové s)
IBÄN':  SK.

uzavreli  v zmysle  §  51  zákona  č.  40/1964  Zb.  Občianskeho  zákonníka  v znení  neskorších  predpisov
v nadväznosti   na   ustanovenia   §   7   zákona   č.   583/2004   Z.z.   o rozpočtových   pravidlách   územnej
samosprávy a o zmene a doplneni' niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č.  3/2020,
o oodmienkach ooskvtovania dotácii' z rozoočtu obce

Článok 1

1.   Predmetom  zmluvy je  poskytnutie  dotácie  z rozpočtu  obce  Vinohrady  nad  Váhom  na  činnosť  na
rok  2022   z   kap.   08.2.0  Kultúrne   služby,   položka   642   001   Bežné   transfery   občianskym
združeniam a nadáciám

2.   Účel   poskytnutej   dotácie:   vel'konočné  trhy,   MDD,   fotosúťaž  spojená  s výstavou,     Katarínska
zábava, vianočné trhy.

3.   Obec  Vinohrady  nad  Váhom  si  vyhradzuje  právo  vykonať  kontrolu  hospodámosti,  efekti'vnosti
a účinnosti využítia poskytnutých finančných prostriedkov hlavným kontrolórom obce.

Článok 2

1.    Výška  dotacie     2   )UU,UU     €   (slovom   avetisicpäťsto   eur)   t)ola   schvalena  uznesenim   obecneno
zastupítel'stva číslo 62/2021  zo dňa   07.12.2021

:;íjep:í:::íc;os:kzáazva#áujneadj:tháoc,#č::Tš,ÄR:šhkä3u7n5áoko[aodooovouígísnžg§4V,č;2Í::[:nľyvDó;á6šaí:g3
v hotovosti v splátkach podl'a dohody

:é2rzíáeýmocčan:äozaovdz,:Jdeúäeapú:;#gcueúskosšcóžopoo:á,á%`;äonga2d3ooh2o!Tšgvúečdeeli;n:áJveup3v;::eýdyrátiť"



4.  V prípade,  Že príjemca  použije dotáciu  na  iný  účel  alebo v  rozpore  s obsahom  zmluvy, je povinný
zaplatiť obci   zmluvnú  pokutu vo výške  1  %  z poskytnutej  sumy za každý deň,  ktorý  mal   dotáciu  k
dispozícii.

;edNe:;y;:r€aúná;,:r:;ldčnvétä[::::##|PriJfm2Coa2žrát,naúčetobceSK89o2ooooooooog23o28132
6. Prijímateľ je povinný po zrealizovaní projektu, na ktorý bola poskytnutá účelová dotácia z rozpočtu
obce,    najneskôr    do   15.12.2022    odovzdat'    do  podatel'ne  poskytovateľa  písomnú  správu  o  použití
ÍIÍ`tjácie    7-Ĺámveň   vy]'ičtovanie   dí`tácie      predlí]ži'   pri'j'J'matel'   na   predpi'sanom   tlači`ve   poskyfí)vateJ'a

s prílohami k zúčtovaniu..
7. Dotácia v zmysle VZN č.3/2020 ajeho dodatkov  nesmie byť použitá na:
- alkohol a tabakové výrobky
-pohostenie, okrem občerstvenia, ktoré je súčasťou projektu
8.   Prij ímatel' dotácie je povinný zabezpečiť preukázateľným spôsobom publicitu o poskytnutí dotácie
z rozpočtu  obce  prostredníctvom  masmédií  alebo  pri  spoločenských  a iných  akciách,  ktoré  súvisia
s účelom poskytnutých finančných prostriedkov, pričom výslovne uvedie, že aktivita alebo projekt bol
rinancovany z rozpočtu obce, resp. s jeiio i-inančným prispevkom o-Dce.

Článok 3

1.  Obsah  tejto  zmluvy  možno  meniť  alebo  doplniť  len  fomou  písomných  dodatkov  podpísaných
zmluvnými stranami.
2. Zmluvaje v}rhotovená v 2 exemplároch,. pre každú stranu po jednom v}ĺhotovení,
3.  Na dotáciu nieje právny nárok.
4. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
5.  Táto  zmluva je  v  súlade  s  ustanoveniami  §  5a  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom  prístupe  k
infomáciám  v  znení  neskorších  predpisov  zverejňovanou  zmluvou  a  v  zmysle  ustanovení  §  47a
Občianskeho zákomika nadobúda účimosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Vinohrady nad  Vanom,   uy.Uj.Zuzĺ±
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Ing. Eva Hanusová

starostka obce


