
Zmluva
o poskýnutí dotácie zrozpočtu obce uzatvoľená v zmysle $ 7 ods. 4 ztkonač:.58312004 Z. z

o rozpočtových pľavid|áchizemnej samospráw a o zÍnene a doplnení niektorých zákonov
v spojení $ 2 ods. 2 anásl. Všeobecne zźxazného naľiadenia obce Vígľaš č,.7l20I5

o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

međzi

Żiadatel'om: MAJA n.o.
Sídlo: Nová Ves 86, 96212 Detva
lČo ąslztzzz
Zasttryený: Ing. Milan Lešánek
Bankové spojenie: oTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK07 5200 0000 0000 1I75 3905
(ďalej len,,Žiadateľ")

Poskytovatel'om: obec Vígľaš
Sídlo: Zvolenská I,962 02 Vígľaš
7,lstiry ená: In g. Róbert om Záchęnským, staro stom ob ce
ICO: 00320382
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK3 502000000000002 922412
(ďalej len,poskytovateľ")

čl.l.
Predmet zmluvy

Pľedmetom zmluvy je poskýnutie dotácie zrozpočtll obce v sume 49 € (slovom:
Štyridsaťdeväť €)' ktoré sa zaväzuje žiadateľ použiť v plnej výške na bežné qýdavky s

účelovým určením ĺa ptev ádzku CVC Maj áčik, ICo : 42190 606.

Príspevok je na jedno dieťa, uvedené v Žiadosti, a je krátený o 50% z dôvodu pandémie

CoRoNA v roku 2020 azníŽenim podieloqých daní pre obec na tento rok'

Čr. rr.
PodmienĘ použitia dotácie

1) Poskytnuté finančné prostľiedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť
ich v zmysle $ 19 ods. 3 zźů<ona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
ao zmene a doplnení niektoých zákonov len na účel, ktorý je uvedený v čl. I. tejto zmluvy.

a



2) Po podpísaní zmluvy o poskýnutí dotácie oboma zmluvnými stranami, sa finančnéprostriedky uverlené v čl' I' poskytntl ziaiitel'*ĺ. u.rlrotovostným prevodom na účetžiadatel'azĺiadený v peňaŽnom ĺstave v nepľavidelných splátkach podl,a potreby žiadatel,a'

3) Poskytnutú dotáciu v zmysle. čl. I. tejto 
^.lup 

je žiadatel, povinný vyričtovaťv termíne do l5'l2'2030'.V yrĺrła1,z. 
"o 

usffih_äkok'ost í je zľejmé, Že uvedený teľmínvyúčtovania nebude žiadateĺom dodtžaný, :"_źiła^t"ľ povĺnn1ĺ ní--łanua" zdôvodnenejpísomnej 
''o":::ľŤMl,ľ":Lytovatel'a v lehote Jo 10 dní pľed uplynutím stanovenéhotermínu vyúčtovania o pľedÍzbnie ieľmínu predloŽenia vyúčtovania.

Vyúčtovanię musí obsahovať

afl.'älľä;uvecné 
vyhodnotenie použitia poskytnutej dotác ie, z ktorého bude zĺejmé

b) finančné vyúčtovanie vypľacované v súlade so zákonom č,. 43l/20O2 Z. z.o účtovníctves predložením písomneno pľeĹľaau a čitatel'ne ľotořJpĺe.dokladov, preukazujúcich pouŽitiedotácie napr' daňový aónaa (faktúru), 
'.h;_; di3lo' objednávky, dodacie listy'

,:""Íu*o"ených 
prípadoch pokhäničný á;khą 

'ýpiJ z účtu u póa. sĺoásľou vyičtovania
- celková rekapitulácia qýdavkov,
_ vyčíslenie výšk1 celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutej dotácie'-pľedloženie písomného potvrdenia G;'p. pí.r'ür.nĺ.; príslušného zodpovednéhozamestnanca žiadateľa o formálnej a vecnej ,piaunärti vyúčtovania,- uvedenie miesta, kde sa originły aonaäo'v, 

'J'ĺ'i..; s poskytnutou dotácio u u žiadateľanachádzajú'

4) Kontľolu dodtžania rozsahu, účelu a podmienok dohodnu tých v zmluve o poskytnutídotácie' ako aj správnosti vyrĺčtoíaniu u *.n.1 íiáíira"ĺ"^je^opľávnený vykonať hlavnýkontrolór obce podľa $ 18d ods. 2 písm. a) zironi_i. gegĺľlgl Zb. o obecnom zĺiadeniv znení neskoľších pľedpisov. Žiadat"l' sa ÁvaĄe umozniť hlavnému kontľolóľovi obcevýłon tejto kontroly.

5) Žiadatęľje povinný vrátiť poskytovateľovi finančné pľostľiedky, ktoré neboli pouŽiténa účel dohodnutý.u 
ľl: ł tejto zmluvy, atov plnej vyške sumy poskytnutej dotácie.a) Povinnost' žiadatel'avrátiť posŕytnrt,í ĺnunĺné prostriedky sa vztahuje aj na pľípad, akposkýovatel'zistí túto skutočno'ť 

" 
pr.dložených aätiaaov (vyúčtovania) v zmyslę čl. ľbodu 3 písm' a), b)' Povinnosť sa vn'^ahuje nu unĺt.ni. iuL.i ,.yst y finančných prostľiedkov'ktoľú vyčísli poskytovatel'.

b) Ziadatel' je povinný vrátiť.poskytovateľovi aj tú vyšku finančných prostriedkov, ktorúnevyčerpal do výšky poskytnutej äotácie.c) Finančné prostľiedky, ktoié žiadatel, nevyčerpal:- v priebehu ľozpočtového ľoka 2020 j; povinný wźtiť na účet obce č.

tr'1*'ľ:ľ''?0'0000029224l2, 
a to vo všetĘcĹ pripaaocń povinností uvedených v tejto

Q Žiadatell je povinný vrátiťposkytovatelbvi všetky výnosy (úľoky) ztýchtofinančnýchprostriedkov, ktoré boli pripísuné nujeho účet, nakoľko tieto sú príjmom rozpočtu obcev zmysle $ 5 ods. 1 písm. c) zźů<ona č,. 583/2004 Z. z. o rozoočtových pľavidlách územnejsamosprávy a o 
'tr'e-!? 

a doplnení niektorých zákonov. Żiadatel' vľáti tieto finančnépľostriedky na účet č. SK350200b000000 O02gž24l2.



7) v prípade, že nebudú đo&Žané zmluvne dohodnuté podmienky poskýovatel' si bude

uplatňovař ód žíadut"ľa svoje finančné náĺoky spolu s úľokom z omeškania cestou

príslušného súdu.

čl. ur.
Zá.ľerećné ustanovenia

1) NedodrŽanie podmienok dohodnudch v zmluve sa povaŽuje za porušenie ľozpočtovej

disciplíny v zmysle $ 31 zakonač:.52312004 Z:z. orozpoětových pravidlách veľejnej spľávy

u o ,^ěn" a đophání niektorých zĺkonov. Żiadateľ, ktoý porušil rozpoětovú disciplínu
je povinný neopľávnene použitú dotáciu vrátiť do rozpočtu obce.

2) Zm|uvaje vyhotovená v štyľoch rovnopisoch, z ktoqých dva dostane žiadateľ a đva

poskytovateľ.

3) Zmluvu je možné zmęniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných stľán,

a to formou písomných dodatkov.

4) Zmluvné stľany si zmluvu pľečítali, porozumeli jej obsahu, pľehlasuju, że nebola

uzatvorcná v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene

podpisujú'

5) Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutáľnym zástupcom oboch

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia

Vo Vígľaši,2.9.Ż020

o




