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Zmluva
o posk¡nutí dotácie z rozpoëtu obce na rok 2023

Obec Staökov, Jozefa Kronera 588, 023 53 Staökov, zastúpená lng. Ladislavom 5imð¡skom, starostom
obce
a Spolok rodákov Jozefa Kronera, tëO qZOøq724, Dl(.: 2022657450

uzatvárajú

túto zmf uvu o poskytnutí dotácie z rozpoðtu obce Sta5kov na rok2O23

Obec Sta5kov poskytuje dotáciu pre

Spolok rodákov Jozefa Kronera, Statutárny zástupca organizácie - lng. Vladimír Gajdoðík,
StaSkov 577
V celkovej ðiastke 1 500 eur
slovom jedentisíc eur
Organizácia musíúðelne a hospodárne naklada{s poskytnutou dotáciou

2. Dotácia je posk¡nutá na nasledovnri úðel, príspevok na

ð¡nnosf spolku a prevádzkovanie pamätnej izby a Galérie p. Zuzany Vañousovej-Kronerovej

3. Spolok rodákovJozefa Kronera, ktorému obec poskytuje dotáciu na rok 2Q23 sa zaväzuje pouäitna
úðely uvedené v bode 2 tejto zmluvy. V prípade, ãe sa dotácia nepouZije na uvedenri úðel,

organizácia sa zaväzuje vrátit' dotáciu na úðet obce Sta5kov v peñaãnom ústave Prima banka

Slovensko a.s., poboðka ðadca ë,. ú. 027961500U5600, IBAN: SK81 5600 OOOO OOO2 7961 5001,
BIC kód: KOMASK2X do 31. decembra 2023.

4. Spolok rodákov Jozefa Kronera, ktorému obec StaËkov poskytuje dotáciu na rok 2022 sa zaväzuje
predloåit' zúðtovanie dotácie do L5.L2.2O23. V zúðtovaní uviesf úðel pouiitia a fotokópie
zúðtovacích dokladov o ðerpaní dotácie. Dotáciu nie je moäné pouãit' na nákup alkoholu
a tabakov'fch v'frobkov, refundáciu v'fdavkov uhraden'fch v uplynul'fch rokoch, mzdy, odmeny,
cestovné náhrady a odvody ðlenov jednotlivrfch organizácií, na nákup darov a suvenírov.

5. V zúðtovaní uviest' úðel pouåitia a fotokópie zúðtovacích dokladov o ðerpaní dotácie

6. Spolok rodákov Jozefa Kronera sa zaväzuje prezentovat obec ako podporovatel'a projektov a akcii

7. 7a nesplnenie dojednanfch zmluvnrich podmienok budú organizácii (poberatelbvi dotácie)
vyrubené sankcie v zmysle platnlich osobnrich predpisov.

8. Spolok rodákov Jozefa Kronera je povinnri umoZnif vykonávanie kontroly s nakladaním
poskytova n ím poskytovanrich prostried kov.



9. Za ðerpanie dotácie je zodpovednf Statutárny zástupca organizácie

V Staðkove dfta 20.07.2023

zástupca ft^nirari" -
rej sa poskytla dotácia

lng. Ladislav 5im,ð¡sko

starosta obce


