Zniluva o poskytnutí jedorázového finančného príspevku

I
ZMLUVNÉ STRANY

POSKYTOVATEĽ:

Obec Belža
so sídlom Belža 80, 044 58
IČO: 00323951
DIČ: 2021235810
štatutárny orgán: Ing. Ondrej Pravda
bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s.
IBAN SK28 5200 0000 0000 0875 7876
(d‘alej len „poskytovatel‘“)

PRIJÍMATEĽ:

Arcidiecézna Charita Košice
so sídlom: Bočná 2, 040 01 Košice
IČO: 35514027
DIČ: 2021188829
bankové spojenie: PRIMA Banka
IBAN: SK86 5600 0000 0093 3043 3002
(d‘alej len „prij ímate1~“)
(spolu len „zmluvné strany“)

či. II
PREDMET ZMLUVY
Poskytovatel‘ sa zaväzuje, na základe uznesenia č. 171/2021, prijatého dňa 15.3.2021, že v roku 2021 poskytne
jednorázový príspevok v sume 50,00 EUR najedného seniora, spolu 2x 50,00 EUR pre žiadatel‘a Arcidiecézna Charita
Košice.
—

VÝŠKA

či. III
POSKYTNUTÝCH FINANčNÝCII PROSTRIEDKOVA PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Celková výška poskytovaných finančných prostriedkov 50,00 €1 kalendárny rok 2021.
2. Finan~né prostriedky budú poskytnuté na:

3. Celková výška fmančných prostriedkov predstavuj e 100,00 €/rok, slovom Sto eur.
4. Finančně prostriedky budú prijímatel‘ovi poskytnuté do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy.

či. Iv
~R~ARO~INI~flSILZMLIWNÝGHSIRÁN
1.
2.
3.
4.

Príjemca je oprávnený využiť fínančné prostriedky na sociálne služby pre obyvatel‘ov s trvalým bydliskom v obci
Belža.
Príjemca je povinný f~nančné prostriedky použiť do 31. decembra 2021.
Príjemca je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účmnnosť a účelnosť použitia fmnančných prostriedkov
v súlade s platnými predpismi.
Príjemca je povinný vykonať vyúčtovanie frnančriých prostriedkov a predložiť ho poskytovatel‘ovi v termíne do 31.
januára 2022.

či. V
zÁvEREČNÉ USTANOVENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Zmluvu je možné menit‘ a dopÍňať len písomným dodatkom Po obojstrannej dohode.
Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dva.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpísali.
Zmluva nadobúda platnosf dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluvaje zmluvou povinne zverejňovanou podl‘a ~ Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ocbrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol‘nom pohybe takýchto údajov a zákona
NR SR Č. 18/20 18 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Poskytovateľ/Prijimatel‘ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podl‘a článku 13
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 201 6ĺ679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných
údajov zverejnenými na webovom sídle.
Táto zmluva nadobúda účinnosť podľa ~ 47a ods. I Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim Po dni jej
zverejnenia.

V Belži, dňa 22.3.2021

poskytovat~l

V Košiciach, dňa

~

~

prijnnatel

