Zmluva č. 6/2019
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Poriadie
uzatvorená podľa ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov

Článok I.
Zmluvné strany
1. Poskytovateľ:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:
Číslo účtu:
Bank. spojenie:

Obec Poriadie
Mgr. Martin Pražienka, starosta obce
Poriadie 114, 906 22 Poriadie
00 309 842
SK27 0200 0000 0000 0622 6182
VUB a.s., Myjava
(ďalej len „poskytovateľ“)

2. Prijímateľ:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:
Číslo účtu:
Bank. spojenie:

Mesto Myjava
Pavel Halabrín, primátor mesta
M.R.Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
00 309 745
SK05 1111 0000 0014 3103 0062
UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.
(ďalej len „príjemca dotácie“)
Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných
strán na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa ust. § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Poriadie č.1/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Článok III.
Účel zmluvy
1. Účelom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na podľa ust. čl. 2 ods. 1 VZN č.1/2006.
Dotácia sa poskytuje z dôvodu absencie pohrebiska a domu smútku v obci Poriadie.
V súlade s ust. § 15 ods. 1 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v znení neskorších
predpisov sú občania obce Poriadie pochovávaní na pohrebiskách v meste Myjava. Mesto
Myjava tak vykonáva pre obec Poriadie službu ust. § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

2. Výška dotácie sa poskytne na základe uznesenia OZ č. 7/2019 zo dňa 31.01.2019.
3. Dotácia sa preukázateľne použije výlučne na náklady spojené s rekonštrukciou Domu
smútku v Myjave, avšak pritom nezakladá poskytovateľovi dotácie nárok na majetkový
podiel.
Článok IV.
Výška dotácie
1. Dotácia bude poskytnutá príjemcovi dotácie vo výške 19 480,- €, slovom: devätnásťtisíc
štyristoosemdesiať eur, jednorazovo na účet príjemcu dotácie.
Článok V.
Podmienky poskytovania a čerpania dotácie
1. Finančné prostriedky budú poskytnuté do 14 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti
zmluvy. Poskytovateľ bude akceptovať výdavky príjemcu dotácie aj pred uzatvorením
tejto zmluvy len v tom prípade, ak tieto boli vynaložené na schválený účel a realizované od
.................
2. Príjemca dotácie Mesto Myjava ako vlastník a prevádzkovateľ Domu smútku v Myjave sa
zaväzuje, že za poskytovanie pohrebných služieb prostredníctvom Správy majetku Mesta
Myjava, s.r.o. pozostalým po občanoch s trvalým pobytom v obci Poriadie bude fakturovať
sumu v rovnakej výške ako pozostalým po občanoch s trvalým pobytom v meste Myjava.
3. Príjemca dotácie je povinný dodržať pri realizácii účelu zmluvy maximálnu hospodárnosť,
efektívnosť, účinnosť a účelnosť v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 2 písm. l, m, n, o
zákona č. 357/2015 Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
4. Príjemca dotácie je povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (zákon o
účtovníctve).
5. Príjemca dotácie je povinný viesť Dom smútku v Myjave ako samostatné stredisko
v účtovníctve Správy majetku Mesta Myjavy, kde budú sledované náklady a výnosy Domu
smútku v Myjave.
6. Príjemca dotácie nesmie z dotácie poskytovať finančné prostriedky ako príspevky príp.
dotácie iným právnickým alebo fyzickým osobám.
Článok VI.
Spôsob kontroly a preukazovania dotácie
1. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu účelnosti použitia poskytnutej dotácie a
príjemca dotácie je povinný umožniť poskytovateľovi vykonať kontrolu poskytnutej
dotácie podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.
2. Vyúčtovanie a správu o čerpaní dotácie príjemca dotácie predloží poskytovateľovi do 30
dní od právoplatného kolaudačného rozhodnutia, formou dokladov preukazujúcich použitie
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dotácie v zmysle zákona o účtovníctve (faktúry za práce a materiál podpísané stavebným
dozorom, pokladničné doklady a pod.).
3. Za porušenie ust. čl. VI. bod 2 tejto zmluvy je príjemca dotácie povinný zaplatiť
poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z poskytnutej dotácie za každý začatý
deň omeškania až do dňa doručenia vyúčtovania dotácie.
4. Nepoužité finančné prostriedky sa príjemca dotácie zaväzuje pri vyúčtovaní vrátiť
poskytovateľovi.
Článok VII.
Sankcie
1. Poskytovateľ má právo žiadať vrátenie už poskytnutej dotácie resp. jej časti od príjemcu
dotácie, ak zistí, že:
a) príjemca dotácie nepoužíva poskytnuté finančné prostriedky na stanovený účel
podľa čl. III tejto zmluvy,
b) pri používaní dotácie nepostupuje hospodárne, efektívne a v súlade s platnými
zákonmi a legislatívou,
c) príjemca dotácie neumožní poskytovateľovi vykonanie kontroly účelnosti použitia
poskytnutej dotácie podľa čl. VI. bod 1 tejto zmluvy,
d) nepredloží poskytovateľovi vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.
2. Ak príjemca použije dotáciu na iný účel ako bola poskytnutá, je povinný ju vrátiť a
súčasne zaplatiť penále vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej sumy za každý aj začatý
deň odo dňa, keď bola dotácia použitá na iný účel ako bol dohodnutý touto zmluvou do
vrátenia neoprávnene použitej sumy, najviac do výšky poskytnutej sumy.
Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obom zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných číslovaných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno
vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak svojho
slobodného a vážneho súhlasu s obsahom zmluvy ju podpísali.
V Poriadí dňa ..................................

Mgr. Martin Pražienka
starosta obce

V Myjave dňa ................................

Pavel Halabrín
primátor mesta
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