ZMLUVA č. 81 / 2012
o poskytnutí nenávratnej dotácie
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poskytovateľ:
Mestská časť Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2, 841 02 Bratislava
IČO: 00603 406
DIČ: 202 0919120
Bankové spojenie: VÚB Bratislava
č.ú.: 10128032/0200
štatutárny zástupca: Ing. Ján SANDTNER - starosta
(ďalej len poskytovateľ)
a
Príjemca:
Zväz diabetikov Slovenska – základná organizácia Bratislava
občianske združenie
Vlčkova 26, 811 04 Bratislava
IČO: 00641332001
DIČ: 2022122102
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
č.ú: 0011478480 / 0900
Štatutárny zástupca: Anna Lazarová, predsedníčka
(ďalej len príjemca)
uzatvorili túto zmluvu:

Čl.1
Predmet zmluvy
Poskytovateľ poskytuje príjemcovi nenávratnú dotáciu vo výške 70,- Euro (slovom
sedemdesiat eur). Dotácia sa poskytuje na základe žiadosti príjemcu zo dňa 20.02.2012
v zmysle §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti
Bratislava-Dúbravka č.1/2005 o poskytovaní dotácií a dodatku č.1/2006 (ďalej len „VZN
č.1/2005“).
Čl. 2
Účel dotácie
Príjemca je oprávnený použiť poskytnutú dotáciu na sociálno-zdravotné projekty pre členov
združenia v kalendárnom roku 2012 – vzdelávacie a rekondičné aktivity pre seniorov
(v zmysle §2 ods.2 a ods. 3 písm. b/ VZN č. 1/2005).

Čl. 3
Podmienky čerpania dotácie
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu v zmysle čl.1 zmluvy poukázaním na účet
príjemcovi v lehote do 10 dní od podpísania zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.
2. Príjemca sa zaväzuje pri čerpaní dotácie dodržať nasledovné podmienky
a) použiť dotáciu poskytnutú v zmysle čl. 2 zmluvy do 15.12.2012.
b) v prípade nedodržania podmienok účelu dotácie podľa písm.a) je príjemca povinný
vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške do 10 dní od zistenia porušenia tejto zmluvy
a zaplatiť z neoprávnene použitej sumy zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý
deň omeškania od jej poskytnutia až do vrátenia, najviac do výšky dvojnásobku
dlžnej sumy a najmenej 33-Euro.
c) ak príjemca nepoužije poskytnutú dotáciu alebo jej časť na uvedený účel, je
povinný nevyčerpanú dotáciu, alebo jej časť vrátiť poskytovateľovi na uvedený účet
v lehote do 30 dní od vzniku novej skutočnosti a súčasne ho informovať písomne.
3. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom poskytovateľa.
Príjemca sa zaväzuje predložiť vyúčtovanie dotácie v termíne do 30 dní po jej
vyčerpaní, najneskôr do 15.12.2012 predpísaným spôsobom ( tlačivo a pokyny
k vyúčtovaniu dotácie tvoria prílohu tejto zmluvy).
Čl. 4
Zánik zmluvy
Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvu:
1. Výpoveďou s 1 mesačnou výpovednou lehotou, ak prijímateľ poruší ustanovenia tejto
zmluvy.
2. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
a) Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, po 2 pre každú zmluvnú stranu.
b) Zmluvu je možné meniť dodatkami len po obojstrannom písomnom súhlase
zmluvných strán.
c) Pre právne vzťahy neupravené touto zmluvou platia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
d) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
e) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju podpísali.

Bratislava, dňa ............. 2012

..............................................
Príjemca

Bratislava, dňa ............. 2012

.............................................
Poskytovateľ

