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1. Poskytovateľ:
Názov: Obec Kecerovce
Adresa sídla: Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce
Zastúpená: starostom: Miroslavom Galasom- Zaufalom
Bankové spojenie: SK3O 0200 0000 0000 0372 9542
IČO: 00324299
DIČ: 2021244764
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“)
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Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 1/2022
Oblasť: na podporu a rozvoj športu
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Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu obce Kecerovce v roku 2022
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2. Príjemca:
Názov: Dobrovoľný hasičský zbor Kecerovce
Adresa sídla: Kecerovske' Kostoľany 373, 044 47 Kecerovce
Zastúpený/é: Ing. Miroslav Semanič — predseda DHZ
Bankové spojenie: SK30 8330 0000 0020 0221 9427
IČO: 001774746605
ako príjemca dotácie (ďalej iba „prijemca“)

I. Predmet zmluvy
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1. Obec Kecerovce v zmysle uznesenia OZ č. 257/2021 zo dňa 25.11.2021 poskytuje
príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 10 000,- eur, slovom ( desaťtisíc eur).
2. Dotácia bude použitá na náklady spojené soslavou 100. Výročia založenia DHZ

Kecerovce:
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- ocenenia, upomienkové predmety pre členov a hosti
- občerstvenie pre členov a hostí
osadenie a krst sochy sv. Floriána
- dychovka
a kultúrne vystúpenia pre členov, hostí
- ozvučenie, videozáznam, fotodokumentácia
- výstavka (fotografie, nástenky, diplomy a iné..)

Dotáciu
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nie je možné použiť na úhradu dlhov, mzdové náklady, úhradu energií, prenájom
priestorov, cestovné spojené s cestou na tréningy, pokuty, penále, registrácia na 2%, bankové
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poplatky, nákup darov, suvenírov a reklamných predmetov, financovanie recepcii, vecné
a finančné odmeny športovcom a funkcionárom.

II. Spôsob platby
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3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu
na základe tejto zmluvy jednorazovo.

III. Iné dohodnuté podmienky

l. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.
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2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít
súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol
realizovaný s finančným príspevkom obce.

3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.

4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 15.12. príslušného kalendárneho roku, v
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ktorom dotáciu prijal.

5. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej
dotácie najneskôr však do 20.12. príslušného kalendárneho roku, v ktorom dotáciu prijal.

dotácie podľa odseku 5 tohto článku
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6. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej
predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia.

7. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako je
v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce alebo do pokladne
obce tak, aby boli pripísané na účet obce najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roku.

Ma

8. V prípade nedodržania termínu zúčtovania poskytnutej dotácie alebo jej použitia na iný
účel ako bolo zmluvne dohodnuté, príjemca nemá nárok na ďalšiu dotáciu z rozpočtu obce v
nasledujúcom roku.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa
platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
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2. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len dohodou zmluvných strán, formou písomného
dodatku zmluvy najneskôr do 30.09. príslušného kalendárneho roku, v ktorom dotáciu prijal.
3. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojím podpisom.

nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
zmluva
deň
nasledujúci
po jej zverejnení webovom sídle obce
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4. Táto

na

Kecerovce.
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5. Táto zmluva sa zverejňuje na webovom sídle, v súlade s & 47a Občianskeho zákonníka,
zákon č.40/ 1964 Zb. v znení neskorších predpisov a 5 5:1 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.

V Kecerovciach, dňa 03.06.2022

V Kecerovciach, dňa 03.06.2022

DOBROVOLNY' HASIČSKY' zatim
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Miroslav Galas - Zaufal
starosta obce
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6. Táto zmluva je vyhotovená V 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží 1 rovnopisy a príjemca
obdrží 1 rovnopis.

