Z M L U V A č. 3/2022
o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 3/2018

Článok 1
Účastníci dohody:
Poskytovateľ:

Obec Nacina Ves
Obecný úrad
Nacina Ves 229, 072 21
Zastúpené: Antonom Šandorom – starostom obce
IČO: 00325511
DIČ: 2020739061
IBAN: SK29 5600 0000 0042 0653 6001
(ďalej len poskytovateľ)

Prijímateľ:

Občianske združenie „Folklórna skupina RADOSŤ Nacina Ves“
Zastúpená: Ľudmilou Stuľakovou – vedúca FS RADOSŤ
Nacina Ves 241, 072 21
IČO: 50315145
IBAN: SK49 7500 0000 0040 2347 2252
Článok 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo schváleného rozpočtu Obce Nacina Ves na
podporu a rozvoj: Kultúrneho života v obci Nacina Ves.

Článok 3
Forma poskytnutia dotácie a jej výška
1. Dotácia finančných prostriedkov pre občianske združenie „Folklórna skupina RADOSŤ
Nacina Ves“ je na rok 2022 vo výške 1 000,-€. V zmysle uznesenia č. 264 rozpočet na rok
2022, zo dňa 7.12.2021.
2. Dotáciu finančných prostriedkov obec poskytne FS RADOSŤ Nacina Ves v jednej
splátke.
do:

30.06.2022

vo výške

1 000,- €

Článok 4
Vymedzenie použitia dotácie
1. Pre zabezpečenie činnosti folklórnej skupiny RADOSŤ Nacina Ves a folklórneho rozvoja
v obci Nacina Ves na rôzne podujatia organizované obcou a šírenia folklórneho dedičstva
v regióne.
Článok 5
Doba trvania zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022.

Článok 6
Podmienky dotácie
1. Poskytnuté dotácie podlieha ročnému zúčtovaniu.
2. Ročné zúčtovanie je potrebné predložiť na OcÚ Nacina Ves do 1.12.2022.
3. Zúčtovanie ročnej dotácie je podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov na nasledujúci rok.
4. Nezúčtovaná dotácia sa musí vrátiť na účet obce najneskôr do 31.12.2022.
5. Za poskytnutú dotáciu FS RADOSŤ poskytne výpomoc pri usporiadaní športových a kultúrnych
akcií obce a na požiadanie obce brigádnicky vypomôže pri realizácií úloh obce.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je kópia registrácie dotovaného subjektu.
2. Poskytovateľ dotácie si vyhradzuje právo krátiť splátku dotácie resp. podržať v prípade, že do
termínu splátky nebude naplnená príjmová časť rozpočtu obce.
3. Ak sa použijú prostriedky na iný účel ako je uvedené v časti 4 tejto zmluvy budú vrátené na účet
obce, pri ročnom zúčtovaní s rozpočtom obce najneskôr do 31.01.2023.
4. Nesplnenie úloh uvedených v časti 6 bodu č. 4 má za následok zníženie prípadne nepridelenie
finančných prostriedkov na nasledujúci rok.
5. Osoby, ktoré podpisujú zmluvu prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany
a zaväzovať zmluvnú stranu svojim podpisom.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny alebo doplnky sa uskutočnia formou písomného
dodatku.
7. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.
8. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Nacinej Vsi, dňa 29.4.2022

.............................................................

.............................................................

Anton Šandor
starosta obce

Ľudmila Stuľaková
oprávnený konať v mene
dotovaného subjektu

.............................................................
Milka Vojtková
oprávnený konať v mene
dotovaného subjektu

