
Zmluva o poskytnutí dotácie
lďalej len Zmluval

Čl. 1

Zmluvné strany:

1. Poskytovateľ dotácie
Obec Jaslovské Bohunice
Adresa sídla: Obecný úrad 919 30 Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/1 OA
V zastúpení: Božena Krajčovičová

starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Trnava
Číslo účtu: 1115831001/5600

2. Prijímateľ dotácie
IPCALI Production, s.r.o.
Adresa sídla: 921 O1 Piešťany, Gaštanova 16
V zastúpení: Ivan Podolský, konateľ
IČO: 43774989
DIČ:2022549595
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu : 2622146484/1100

Čl. 2
Predmet zmluvy a účel dotácie

2.1 Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie obcou Jaslovské Bohunice v súlade so
Zásadami hospodárenia, Stanovami organizácie a Všeobecne záväzného nariadenia obce
Jaslovské Bohunice Č. 36 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Jaslovské Bohunice v platnom znení lďalej len VZNI.
2.2 Dotácia je poskytnutá na pokrytie časti nákladov spojených s organizovaním festivalu
Fest Dobré Bohunice, ktorý sa uskutoční v termíne od 26.7.2013-28.7.2013 v amfiteátri
Jaslovské Bohunice.

Čl. 3
Výška dotácie, termíny poskytnutia a zúčtovania dotácie

podmienky jej použitia

3.1 Obec Jaslovské Bohunice poskytne v roku 2013 lP CALI Production, s.r.o. dotáciu vo
výške 5.500,00 EUR IPät'tisícpäťsto 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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3.3 Prijímateľ dotácie túto dotáciu prijíma a zaväzuje sa ju použiť výhradne na účel
uvedený v čl. 2 tejto Zmluvy. Zúčtovanie dotácie prijímateľ predloží v písomnej forme na
Obecný úrad Jaslovské Bohunice 31.08.2013 v štruktúre a s prílohami podľa čl. VII, ods. 2
a ods. 3 VZN Č. 36.
3.4 Prijímateľ dotácie sa zaväzuje nepoužiť 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:
a/použitie 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. 52312004 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.
3.8 Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonať kontrolu účelnosti jej použitia.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia

4.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami zmluvných strán a 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 meniť len formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
4.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každá zo zúčastnených strán obdrží dve
vyhotovenia.
4.4 Zmluva bude v zmysle zákona Č. 546/2010 Z.z. ,ktorým sa doplňa zákon Č. 21112000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení zverejnená na internete.

V Jaslovských Bohuniciach, dňa / (-/-bO

Poskytovateľ dotácie : Prijímateľ dotácie:
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