Príloha č. 1
Obec Vojka
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Vojka
ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Názov projektu:
Názov organizácie (prijímateľ grantu):
Začiatok a ukončenie projektu

od:
do:

Adresa:

Obec/PSČ:
Telefónne číslo:
Fax:
mobil:
e-mail:
Právna forma žiadateľa:
Dátum registrácie:
IČO:
DIČ:
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
E-mail :
Meno a priezvisko osoby zodpovednej za projekt a jej funkcia v organizácii:
E-mail :
Celková výška grantu o ktorý žiadate v EUR:
Celkové náklady na projekt V EUR:
Bankové spojenie:
názov banky
číslo účtu

Popíšte stručne ciele a činnosť Vašej organizácie:

INFORMÁCIE O PROJEKTE
Cieľ projektu:

Stručný obsah projektu:

Cieľová skupina projektu:

Očakávané výsledky projektu/predpokladaný prínos pre obec a jeho obyvateľov:

Časový harmonogram projektu (stručne charakterizujte kľúčové aktivity v jednotlivých mesiacoch):

KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA PROJEKTU
Vymenujte partnerov projektu (organizačných, mediálnych, reklamných, sponzorov, PR):

Zvolené spôsoby propagácie mesta ( napr.: reklamná tabuľa, tlač, letáky, plagáty, atď. )

Vo Vojke, dňa:
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
Podpis štatutárneho zástupcu:
Meno a priezvisko osoby zodpovednej za projekt:
Podpis osoby zodpovednej za projekt:

Pečiatka organizácie:

Príloha č. 2
I. Náklady (výdavky):*

Celkový
rozpočet v EUR

Požadovaná
dotácia v EUR

I.

spolu:

Vlastné zdroje – ak sú
II. Očakávané príjmy projektu

II.

spolu:

III. Iné zdroje krytia – ak sú
napr. verejné zdroje
napr. súkromné zdroje

III. spolu
Vlastné zdroje spolu (II. + III.)

Príloha č. 3
Vyhlásenie
Podpísaný(á)štatutárny(a) zástupca(kyňa):
žiadateľa - názov organizácie (prijímateľ grantu):
ktorým je (právna forma):
so sídlom/adresou trvalého pobytu:
požadujúci dotáciu na projekt:
vyhlasujem, že žiadateľ
2. nemá nedoplatky voči mestu ani voči rozpočtom obcí , voči úradu práce a sociálnych vecí a
rodiny, voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu, nie je v procese
začatého konkurzného konania, nie je v konkurze, nie je povolená reštruktualizácia, že konkurzné
konanie vyhlásené na majetok žiadateľa nebolo v minulosti zastavené pre nedostatok majetku, že
nie je v úpadku a nie je vedená voči nemu exekúcia
3. uviedol v žiadosti o poskytnutie dotácie a v prílohách k žiadosti pravdivé, presné a úplné údaje

Vo Vojke, dňa:
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
Podpis štatutárneho zástupcu:

Príloha č. 4

ZMLUVA č. .................
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Vojka
uzatvorená podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka
I.
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:

Obec Vojka
............................................
..................... – starosta obce
....................
............................................

Príjemca:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
uzatvárajú v súlade so Všeobecne záväzným naradením Obce Vojka č. ../.... o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Kráľovský Chlmec túto zmluvu o poskytnutí dotácie:
II.
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na základe uznesenia Obecného
zastupiteľstva obce Vojka vo výške ............................ eur
(slovom.....................................................................) za účelom úhrady/čiastočnej úhrady nákladov
spojených s uskutočnením
.............................................................................................................................
2.2. Táto zmluva je zároveň aj oznámením poskytovateľa o poskytnutí dotácie príjemcovi na
príslušný kalendárny rok.
III.
Podmienky použitia a vyúčtovania dotácie
3.1. Príjemca preberá finančnú dotáciu a zaväzuje sa sumu ....................... eur použiť
výlučne na účel špecifikovaný v tejto zmluve.
3.2. Príjemca sa zaväzuje zúčtovať prijatú dotáciu do 30 dní po ukončení akcie, na ktorú bola
dotácia poskytnutá, najneskôr do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka tak, že

k vyúčtovaniu predloží účtovné doklady, prípadne iné dokumenty a písomností preukazujúce účel a
rozsah použitia dotácie a ich kópie.
3.3. Poskytovateľ po vykonaní kontroly zúčtovania vráti účtovné doklady a ostatné písomnosti
príjemcovi a označí ich odtlačkom pečiatky poskytovateľa.
3.4. V prípade, ak príjemca nepredloží vyúčtovanie použitia dotácie do 15 dní odo dňa doručenia
výzvy poskytovateľa, je povinný vrátiť poskytovateľovi dotáciu v tej istej lehote a v poskytnutej
výške.
IV.
Záväzok príjemcu
4.1. Príjemca sa zaväzuje propagovať Obec Vojka na podujatiach organizovaných príjemcom
spôsobom uvedeným v žiadosti o dotáciu. Zároveň sa zaväzuje, že zabezpečí o tom
fotodokumentáciu alebo videonahrávku, ktorú odovzdá spolu s vyúčtovaním poskytovateľovi.
V.
Kontrola použitia finančnej dotácie
5.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly použitia poskytnutej finančnej dotácie.
5.2. Príjemca sa zaväzuje, že v prípade preukázania skutočnosti, že poskytnutá dotácia nebola
použitá na zmluvou dohodnutý účel, vráti poskytnutú finančnú dotáciu poskytovateľovi do 15 dní
odo dňa termínu zúčtovania a zároveň uhradí penále v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
5.3. V prípade nevyčerpania dotácie, prípadne použitia prostriedkov v rozpore s v tejto zmluve
dohodnutými podmienkami je žiadateľ povinný poskytnutú dotáciu vrátiť spolu s úrokom za
obdobie odo dňa poskytnutia až do vrátenia dotácie vo výške dvojnásobku základnej úrokovej
sadzby Európskej centrálnej banky na účet mesta.
VI.
Doba čerpania
Príjemca sa zaväzuje vyčerpať dotáciu do konca rozpočtového roka, v rozsahu a za
podmienok v tejto zmluve stanovených.
VII.
Záverečné ustanovenia
7.1. Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou upravené sa primerane
použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a príslušných právnych predpisov.
7.2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží poskytovateľ a
jedno vyhotovenie príjemca.
7.3. Meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy je možné len vo forme písomných
dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.

7.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Vojka.
7.5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej
vyplývajúcim v plnom rozsahu porozumeli. Zároveň prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne,
vážne a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom a vôle byť ňou viazaní ju vlastnoručne
podpisujú.

Vo Vojke ..............................

Poskytovateľ:
.............................................
Obec Vojka
starosta

Príjemca:
.............................................
organizácia

Príloha č. 5
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie za rok ................
Organizácia: .................................................... Dátum poskytnutia dotácie: ...........................................
Číslo zmluvy: .................................................

Dátum
poskytnutejčerpanej
dotácie

Číslo:
*bank.výpisu
*pokl.dokl.
*účtov.dokl.

Dotácia
*poskytnutá
"čerpaná

Poskytnuté
finančné
prostriedky

Text poznámky

v EUR

Použité finančné
prostriedky
v EUR

Vypracoval:
Vo Vojke, dňa ...................................

Schválil:

Rozdiel v
EUR

