Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022
obec Staškov, Jozefa Kronera 588, o23 53 Staškov, zastúpená lng. Ladislavom Šimčiskom,starostom
obce
a Spolok rodákov Jozefa Kronera, lČo: ązooą724, DlČ Ż022657 45o
uzatvárajú

túto zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Staškov na rok2022

1.

obec Staškov poskytuje dotáciu pre
Spolok rodákov Jozefa Kronera, štatutárny zástupca organizácie - lng. Vladimír Gajdošík,
Staškov 577
V celkovej čiastke 1 000 eur
slovom jedentisíc eur
organizácia musí účelnea hospodárne nakladať s poskytnutou dotáciou

2.

Dotácia je poskytnutá na nasledovný účel,príspevok na

oprava starého kultúrneho domu, zriadenie rnýstavných priestorov a pamätnej izby Zuzany
Vaňousovej Kronerovei

3.

Spolok rodákovJozefa Kronera, ktorému obec poskytuje dotáciu na rok 2o2Ż sa zaväzuje použiťna
účelyuvedené v bode 2 tejto zmluvy. V prípade, že sa dotácia nepoužije na uvedený účel,
organizácia sa zaväzuje vrátiť dotáciu na účetobce Staškov v peňažnom ústave Prima banka
Slovensko a.s., pobočka Čadca č. ú. 0279615001/5600, IBAN: sK81 5600 oooo ooo2 7961 5oo1,
BlC kód: KoMAsK2x do 31. decembra 2022.

4.

Spolok rodákov Jozefa Kronera, ktorému obec Staškov poskytuje dotáciu na rok 2022 sa zaväzuje
predložiťzúčtovaniedotácie do I5.LŻ'2o22. V zúčtovaníuviesť účelpoužitia a fotokópie
zúčtovacíchdokladov o čerpanídotácie. Dotáciu nie je možnépoužiťna nákup alkoholu
a tabakov'ých vtýrobkov, refundáciu v'ýdavkov uhradených v uplynulých rokoch, mzdy, odmeny,
cestovné náhrady a odvody členov jednotlivrých organizácií, na nákup darov a suvenírov.

5.

V zúčtovaníuviesť účelpoužitia a fotokópie zúčtovacíchdokladov o čerpanídotácie

6.

Spolok rodákov Jozefa Kronera sa zaväzuje prezentovať obec ako podporovatel'a projektov a akcii

7. Za

nesplnenie dojednaných zmluvných podmienok budú organizácii (poberatelbvi dotácie)

vyrubené sankcie v zmysle platných osobných predpisov.

8.

Spolok rodákov Jozefa Kronera je povinný umožniťvykonávanie kontroly s nakladaním
poskytova n ím poskytovaných prostried kov.

9.

Za čerpanie dotácie je zodpovedný štatutárny zástupca organizácie

kove dňa L4'oŻ'Żo22
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