ZMLUVA
o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku na rok 2015
Zmluvné strany: 1. Obec Smolnícka Huta, IČO: 00329584
zastúpená: starostom obce Mariánom Pohlym
/ ďalej len poskytovateľ/

2. Banícky spolok Bratstvo Smolník Smolnícka Huta, IČO: 42106656
zastúpený: predsedom Ing. Valko Jozef
/ ďalej len prijímateľ/

Článok I
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2015 vo výške
100,- € na základe schválenia Obecným zastupiteľstvom z rozpočtu obce. Finančný príspevok bude
vyplatený najneskôr do 15.9. 2015.

Článok II.
Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnuté finančné prostriedky prijímateľ použije výlučne vo
všeobecnom záujme organizácie a obce, t.j. výdavky vynaložené na akciu „Banícky deň 2015.“

Článok III.
Prijímateľ finančného príspevku najneskôr do 31. októbra príslušného roka predloží písomnú správu
o vyúčtovaní prijatého príspevku, na ktorý bol použitý.

Článok IV.
Zmluvné strany s hore uvedenými podmienkami súhlasia a na znak súhlasu uvedenú zmluvu
podpisujú.

Článok V.
Zmluvné strany sa zaväzujú dodržať ustanovenia VZN č. 15/2006 o poskytovaní dotácii z rozpočtu
obce neziskovým organizáciám, ktoré plnia úlohy v záujme občanov.
V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky Občianskeho zákonníka.

V Smolníckej Hute, dňa 04.09.2015

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

ZMLUVA

o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku na rok 2014

Zmluvné strany: 1. Obec Smolnícka Huta, IČO: 329584
zastúpená: starostom obce Jánom Gregom
/ ďalej len poskytkovateľ/

2. Banícky spolok Bratstvo Smolník Smolnícka Huta, IČO: 42106656
zastúpený: predsedom Ing. Valko Jozef
/ ďalej len prijímateľ/

Článok I
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2014 vo výške
100,- € na základe schválenia Obecným zastupiteľstvom z rozpočtu obce. Finančný príspevok bude
vyplatený najneskôr do 15.9. 2014.

Článok II
Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnuté finančné prostriedky prijímateľ použije výlučne vo
všeobecnom záujme organizácie a obce, t.j. výdavky vynaložené na akciu „Banícky deň 2014.“

Článok III
Prijímateľ finančného príspevku najneskôr do 31. októbra, príslušného roka predloží písomnú
správu o vyúčtovaní prijatého príspevku na ktorý bol použitý.

Článok IV
Zmluvné strany s hore uvedenými podmienkami súhlasia a na znak súhlasu uvedenú zmluvu
podpisujú.

Článok V
Zmluvné strany sa zaväzujú dodržať ustanovenia VZN č. 15/2006 o poskytovaní dotácii z rozpočtu
obce neziskovým organizáciám, ktoré plnia úlohy v záujme občanov.
V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky Občianskeho zákonníka.

V Smolníckej Hute 28.8.2014

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

ZMLUVA

o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku na rok 2013

Zmluvné strany: 1. Obec Smolnícka Huta, IČO: 329584
zastúpená: starostom obce Jánom Gregom
/ ďalej len poskytkovateľ/

2. Banícky spolok Bratstvo Smolník Smolnícka Huta, IČO: 42106656
zastúpený: predsedom Ing. Valko Jozef
/ ďalej len prijímateľ/

Článok I
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2013 vo výške
100,- € na základe schválenia Obecným zastupiteľstvom z rozpočtu obce. Finančný príspevok bude
vyplatený najneskôr do 15.9. 2013.

Článok II
Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnuté finančné prostriedky prijímateľ použije výlučne vo
všeobecnom záujme organizácie a obce, t.j. výdavky vynaložené na akciu „Banícky deň 2013.“

Článok III
Prijímateľ finančného príspevku najneskôr do 31. októbra, príslušného roka predloží písomnú
správu o vyúčtovaní prijatého príspevku na ktorý bol použitý.

Článok IV
Zmluvné strany s hore uvedenými podmienkami súhlasia a na znak súhlasu uvedenú zmluvu
podpisujú.

Článok V
Zmluvné strany sa zaväzujú dodržať ustanovenia VZN č. 15/2006 o poskytovaní dotácii z rozpočtu
obce neziskovým organizáciám, ktoré plnia úlohy v záujme občanov.
V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky Občianskeho zákonníka.

V Smolníckej Hute 30.8.2013

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

ZMLUVA

o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku na rok 2012

Zmluvné strany: 1. Obec Smolnícka Huta, IČO: 329584
zastúpená: starostom obce Jánom Gregom
/ ďalej len poskytkovateľ/

2. Banícky spolok Bratstvo Smolník Smolnícka Huta, IČO: 42106656
zastúpený: predsedom Ing. Valko Jozef
/ ďalej len prijímateľ/

Článok I
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2012 vo výške
100,- € na základe schválenia Obecným zastupiteľstvom z rozpočtu obce. Finančný príspevok bude
vyplatený do 31.08. 2012. Splatný k 30.09. 2012.

Článok II
Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnuté finančné prostriedky prijímateľ použije výlučne vo
všeobecnom záujme organizácie a obce pre kultúrne podujatia .

Článok III
Prijímateľ finančného príspevku najneskôr do 31. októbra, príslušného roka predloží písomnú
správu o vyúčtovaní prijatého príspevku na ktorý bol použitý.

Článok IV
Zmluvné strany s hore uvedenými podmienkami súhlasia a na znak súhlasu uvedenú zmluvu
podpisujú.

Článok V
Zmluvné strany sa zaväzujú dodržať ustanovenia VZN č. 15/2006 o poskytovaní dotácii z rozpočtu
obce neziskovým organizáciám, ktoré plnia úlohy v záujme občanov.
V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky Občianskeho zákonníka.

V Smolníckej Hute 30.08.2012

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

