ZMLUVA č. 3/2020
oposkytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2020
(zákon č. 523/2004 Z. z. azákona č. 583/2004 orozpočtových pravidlách ajeho novely)

1. Účastníkmi zmluvy sú:
a) Žiadateľ: Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie Vojčice, v zastúpení
JCLic. Petrom Šalagovičom, štatutárnym zástupcom
Adresa: Hlavná 381, 076 22 Vojčice
IČO:
31311334
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Trebišov, 5030924733/0900
IBAN: SK14 0900 0000 0050 3092 4733
b) Obec Vojčice, v zastúpení Mgr. Vlastimilom Kiral - Vargom, starostom obce
Adresa: Agátová 160/11, 076 22 Vojčice
IČO:
00332135
Bankové spojenie: VÚB Trebišov, SK72 0200 0000 0000 0392 1622
2. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na kultúrne podujatia, ktoré
usporiada žiadateľ v roku 2020.
Výška príspevku 1 500,- EUR /tisícpäťsto EUR/
1. Finančné prostriedky sú účelovo viazané, teda možno ich použiť len na účel podľa
bodu 2.
2. Žiadateľ sa zaväzuje , že poskytnuté finančné prostriedky použije na dohodnutý účel.
Ak žiadateľ nemôže prostriedky použiť na dohodnutý účel, je povinný písomne
požiadať poskytovateľa o zmenu účelu použitia. Ak žiadateľ nepoužije finančné
prostriedky na dohodnutý účel a ani písomne nepožiada o zmenu účelu použitia, je
povinný ich vrátiť bez zbytočného odkladu na účet obce číslo: SK72 0200 0000 0000
0392 1622.
3. Žiadateľ sa zaväzuje vyúčtovať použité prostriedky do 31.12.2020. Súčasne
s vyúčtovaním predloží žiadateľ kópiu účtovných dokladov. Originály dokladov
žiadateľ eviduje vo svojej účtovnej evidencii a na požiadanie ich predloží kontrolným
orgánom obce. Žiadateľ, ktorý neoprávnene použije alebo zadrží poskytnuté
prostriedky, je povinný vrátiť finančné prostriedky vo výške zadržanej alebo
neoprávnene použitej sumy. Zároveň je povinný zaplatiť penále vo výške 0,1 % zo
zadržanej alebo neoprávnene použitej sumy za každý aj začatý deň neoprávneného
použitia resp. neoprávneného zadržania poskytnutých prostriedkov, najviac do výšky
tejto sumy.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po jej zverejnení.
5. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po jednom dostane každá zmluvná
strana.

