
Zmluva o poskytnutí dotácie
/d'alej len Zmluva/

Čl. 1

Zmluvné strany:

1. Poskytovateľ dotácie
Obec Jaslovské Bohunice
Adresa sídla: Obecný úrad 919 30 Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/1OA
V zastúpení: Božena Krajčovičová, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trnava
Číslo účtu: 111583100 1/5600

2. Prijímateľ dotácie
Poľovnícke združenie BLAVA
Adresa sídla: 91930 Jaslovské Bohunice, Nová 288/23
V zastúpení: Jozef Mikuš , predseda
IČO: 35592346
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0045543463/0900

Čl. 2
Predmet zmluvy a účel dotácie

2.1 Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie obcou Jaslovské Bohunice v súlade so
Stanovami organizácie a Všeobecne záväzného nariadenia obce Jaslovské Bohunice Č. 36
o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Jaslovské Bohunice Id'alej
len VZNI v platnom znení.
2.2 Dotácia je poskytnutá na pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou Poľovníckeho
združenia BLAVA v rámci ochrany životného prostredia v roku 2012.

Čl. 3
Výška dotácie, termíny poskytnutia a zúčtovania dotácie,

podmienky jej použitia

3.1 Obec Jaslovské Bohunice poskytne v roku 2012 Poľovníckemu združeniu BLAVA
dotáciu vo výške 6 000,00 lšesťtisícl eur.

3.2 Poskytovateľ dotácie sumu z bodu 3.1 poukáže v prospech vyššie uvedeného účtu
prijímateľa do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy.
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,. .., .... žiť 'hradne na účel
3.3 Prijímatel' dotácie túto dotáciu pnjln:a. a za:~zuje ,sa JU P~,UZl ,vy .
uvedený v čl. 2 tejto Zmluvy. Zúčtovanie dotácie prijímatel predloží ~ plSO~ej forme na
Obecný úrad Jaslovské Bohunice do 20.l2.2012 v štruktúre a s prílohami podla cl. VII, ods. 2
a ods. 3 VZN Č. 36.
3.4 Prijímatel' dotácie sa zaväzuje nepoužit' poskytnuté finančné prostriedky na nákup
alkoholu dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku.
3.5 Dotácia je účelovo viazaná na účel dohodnutý v bode 2.2 Zmluvy. Za porušenie finančnej
disciplíny sa považuje:
alpoužitie finančných prostriedkov na iné účely ako dohodnuté v zmluve
bl zadržanie finančných prostriedkov po lehote ich plánovaného použitia
cl oneskorené alebo neúplné predloženie vyúčtovania dotácie
dl oneskorené vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov
3.6 Ak prijímateľ poruší finančnú disciplínu, uplatní poskytovateľ dotácie postup v súlade s §
31 zákona Č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení.
3.7 Prijímateľ dotácie sa zaväzuje o svojich aktivitách písomne informovať poskytovateľa
dotácie, ktorý má právo informovať orgány obce a občanov prostredníctvom informačných
systémov obce, káblovej televízie, webovej stránky obce a Blavských novín. Zároveň sa
zaväzuje informovať poskytovateľa dotácie o svojej činnosti, aktualizovať informácie
o svojich orgánoch, zmene stanov a iných dokumentov formou zápisov zo zasadnutí do 14
dní po ich uskutočnení s podpisom oprávnenej osoby.
3.8 Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonať kontrolu účelnosti jej použitia.
3.9 Prijímateľ dotácie je povinný mať vypracované zásady hospodárenia schválené orgánmi
prijímateľa a tieto poskytnúť poskytovatel'ovi dotácie na požiadanie.
3.10 Prijímateľ dotácie sa zaväzuje v rámci svojich možností v prípade potreby podiel'ať sa
na organizačnom zabezpečení minimálne 1 akcie, ktorá bude v roku 2012 poriadaná Obcou
Jaslovské Bohunice bez nároku na finančnú odmenu.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia

4:1 Zmluva n~~o?úda platnosť dňo~ je} podpísania zástupcami zmluvných strán a účinnosť
dno~ nas,leduJu:lm po dm Jej zverejnerua. Osoby, ktoré podpisujú Zmluvu, vyhlasujú, že sú
opravnene ko~at v ~e?e zm~~vneJ strany a zaväzovať zmluvnú stranu svojim podpisom.
4.? Zmlu~ Je mozne rnemt len formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými
zaseupcamí oboch zmluvných strán.
4.3h Zmlu~a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každá zo zúčastnených strán obdrží dve
vy otovenia,
4.4 Zmluva bude v zmysle zákona č 54612010 Z k' '
o slobodnom prístupe k inform' .,' l .z. , ,torym. sa d,oplňa zákon č. 211/2000 Z.z.

aciarn v p atnom zneni zverejnená na internete.

V Jaslovských Bohuniciach, dňa, 11. mája 2012

Poskytovateľ dotácie:

BO",~jČOV;ČOV,
starostka obce
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Prijímateľ dotácie:

&L
7

POLovtJWľ,f f1~ -
preaseda IrQEN'~8l,(t~A

91938 JASLI,IV·'1Kf 80HIJNJCf


