
Zmluvné  strany:

1. Poskytovatel'  dotácie

Obec  Jaslovské  Bohunice

Zmluva  o poskytnutí  dotácie

/d'alej  len  Zmluva/

Čl. 1

0cÚ/793/2020  -  328

Adresa  sídla  : Obecný  úrad  919  30 Jaslovské  Bohunice,  Námestie  sv. Michala  36/10A

;ena  Krajčovičová,  starostka  obceV  zastúpení  : Bož

IČO: 312614

DIČ:  2021133796

Bankové  spojenie  : Prima  banka  Slovensko,  a.s., pobočka  Trnava

Císlo  účtu  : IBAN:  SK19  5600  0000  0011 1583  1001

Čl.  2

Predmet  zmluvy  a účel  dotácie

2.1  Predmetom  Zmluvy  je  poskytnutie  dotácie  obcou  Jaslovské  Bohunice  vsúlade  so

Všeobecne  záväzným  nariadením  obce  Jaslovské  Bohunice  č. 36 o podmienkach  a postupe  pri

poskytovaní  dotácií  z rozpočtu  obce  Jaslovské  Bohunice  /d'alej  len  VZN/  v platnom  znení.

2.2 Dotácia  je poskytnutá  na projekt  práca  s mládežou  a deťmi  v zmysle  žiadosti  o dotáciu.

ČI. 3

Výška  dotácie,  termíny  poskytnutia  a zúčtovania  dotácie,

podmienky  jej  použitia

3.1 0bec  Jaslovské  Bohunice  poskytne  vrolm  2020  Rímsko-katolíckej  cirkvi,  farnosť

Jaslovské  Bohunice  dotáciu  vo výšlce  1000,OO  eur /jedentisíc  eur/.

3.2  Poskytovater  dotácie  sumu  z ods. 3. l Zmluvy  poukáže  v prospech  vyššie  uvedeného  účtu

prijímatera  do 5 dní  odo  dňa  účinnosti  zmluvy.
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3.3  Prijímater  túto  dotáciu  prijíma  a zaväzuje  sa ju  použiť  výhradne  na účel  uvedený  v čl. 2 tejto

Zmluvy.  Zúčtovanie  dotácie  predloží  prijímatel'  na Obecný  úrad  Jaslovské  Bohunice  písomne

do  15.12.2020.  Súčasťou  zúčtovania  bude  Správa  opoužití  dotácie  aoriginály  afotokópie

dokladov,  preukazujúcich  použitie  dotácie  /originály  dokladov  budú  prijímaterovi  vrátené/.

3.4  Dotácia  je  účelovo  viazaná  na  účel  dohodnutý  v ods.  2.2  Zmluvy.  V  prípade,  že dotácia  alebo

jej  časť  nebude  použitá  v súlade  s touto  Zmluvou,  príjemca  je  povinný  vrátiť  poskytovatel'ovi

dotáciu  použitú  v rozpore  s touto  Zmluvou  vrátane  úroku  stanoveného  v súlade  s ustanoveniami

VZN.

3.5 Prijímatel'  dotácie  sa zaväzuje  o svojich  alctivitách  písomne  informovať  poskytovatel'a

dotácie,  ktorý  má  právo  informovať  orgány  obce  a občanov  prostredníctvom  informačných

systémov  obce,  káblovej  televízie,  webovej  stránky  obce  a Blavských  novín.

3.6  Poskytovatel'  dotácie  je  oprávnený  vykonat'  kontrolu  účelnosti  jej  použitia.

Čl. 4

Záverečné  ustanovenia

4.1 Zmluva  nadobúda  účinnosť  dňom  nasledujúcim  po  dni jej zverejnenia.  Osoby,  ktoré

podpisujú  Zmluvu  vyhlasujú,  že sú oprávnené  konať  v mene  zmluvnej  strany  a zaväzovať

zmluvnú  stranu  svojim  podpisom.

4.2 Zmluvu  je možné  menit'  len formou  písomných  dodatkov,  podpísaných  oprávnenými

zástupcami  oboch  zmluvných  strán.

4.3 V  zmysle  zákona  č. 546/2010,  ktorým  sa dopÍňa  zákon  č. 40/1964  Zb  v znení  neskorších

predpisov  a ktorým  sa menia  a dopÍňajú  niektoré  zákony,  bude  Zmluva  zverejnená  na internete.

4.4  Zmluva  je vyhotovená  v štyroch  rovnopisoch  , každá  zo zúčastnených  strán  obdrží  dve

vyhotovenia.

V  Jaslovských  Bohuniciach,

Poskytovatel'  dotácie Prijímater  dotácie

Marián  Vivodík

správca  farnosti
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