
Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpoðtu obce na rok 2023

Obec Staökov, Jozefa Kronera 588, 023 53 Staðkov, zastúpená lng. Ladislavom S¡mð¡skom, starostom
obce
a Maioretky EDIT Staðkov, lëO ElglO591, Dlð: 2022086330

uzatvárajú

túto zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpoðtu obce Sta5kov na rok 2023

1. Obec Staðkov poskytuje dotáciu pre

Maãoretky EDIT Staðkov, Statutárny zástupca organizácie - RNDr. Ján Sabela, Sta5kov 602

V celkovej ðiastke 4 000,-- €
slovom ötyritisíc eur
Organizácia musíúðelne a hospodárne nakladat s poskytnutou dotáciou

2. Dotácia je poskytnutá na nasledovnf úðel, príspevok na

Startovné, ubytovanie, cestovné vrfdaje na Majstrovstva Slovenska
Startovné, ubytovanie, cestovné vfdaje na Majstrovstvá Európy a sveta - v prípade postupu
Startovné, ubytovanie, cestovné vrfdaje na súfaie v rámci Slovenska a v zahraniëí
kostrfmy, náradie
gymnastická a twirlingová príprava s odborn'im lektorom

3. Maäoretky EDIT Staðkov, ktorfm obec poskytuje dotáciu na rok 2023 sa zaväzuje pouäit na úðely

uvedené v bode 2 tejto zmluvy. V prípade, åe sa dotácia nepouãije na uveden'i úðel, organizácia sa

zaväzuje vráti{ dotáciu na úðet obce Staðkov v peñaänom ústave Prima banka Slovensko a.s.,

poboðka öadca ð. ú. 02796t5001/5600, IBAN: SK81 5600 OOO0 OOO2 7961 5001, BIC kód:
KOMASK2X do 31. decembra 2023.

4. Maåoretky EDIT Staðkov, ktorrim obec Staökov poskytuje dotáciu na rok 2023 sa zaväzuje predloãit'

zúðtovanie dotácie do 15.72.2023. V zúðtovaní uviest' úðel pouiitia a fotokópie zúðtovacích
dokladov o ëerpaní dotácie. Dotáciu nie je moäné pouiit' na nákup alkoholu a tabakov'fch
v'frobkov, refundáciu v'fdavkov uhradentch v uplynul'fch rokoch, mzdy, odmeny, cestovné
náhrady a odvody ðlenov jednotliv'fch organizácií, na nákup darov a suvenírov.

5. V zúðtovaníuviest' úðel pouäitia a fotokópi cích dokladov o ðerpanídotácie

6. Maioretky EDIT StaËkov sa zaväzujú preze ec ako podporovatel'a projektov a akcii
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7. Za nesplnenie dojednanrich zmluvnrich podmienok budú organizácii (poberatelbvi dotácie)
vyrubené sankcie v zmysle platntch osobnfch predpisov.



8. Maäoretky EDIT StaËkov sú povinné umoånit vykonávanie kontroly s nakladaním poskytovaním
poskytova nrich prostriedkov.

9. Za ðerpanie dotácie je zodpovednf predseda organizácie.
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V Staökove dña 02.03.2023
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