
Zmluva
o poskytnutí dotácie zrczpoćtu obce uzatvorená v zmysle $ 7 ods. 4 zákonač:. 58312004 Z. z.

o ľozpočtových pravidláchinemnej samospréxy a o zÍnene a doplnení niektoľých zákonov
v spojení $ 2 ods. 2 a násl. Všeobecne zźxäzného naľiadenia obce Vígľaš ć. 7 l20I5

o podmienkach poskytovania dotácie z ľozpočtu obce

medzi

Żiadatel' o^: Mesto Detva
Sídlo: J.G.Tajovského 7, 96212 Detva
lČo: oo:tgsos
Zasttryeĺý: Ing. Ján Šufliarský
Bankové spojenie: VUB a.s., poboěka Detva
Číslo úětu: SK4602000 197240000000412
(ďalej len,,żiadateľ ")

a

PosĘtovatel'om: obecVígľaš
Síđlo: Zvolenská I,962 02 Vígľaš
Zastiryená: Ing. Róbert om Zźphenským, starostom obce
IČo: oo:zo:gz
Bankové spojenie: VÚB a.s.

Číslo účtu: SK3 502000000000002 922412
(ďalej len,'poskytovateľ")

čl.I.
Predmet zmluvy

Pľedmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zrozpočtl obce v sume 196 c (slovom:

Jedenstodeväťdesiatšesť €), ktoľé sazavänlje žíadateľ použiť v plnej výške nabežné výdavky
s účelovým určením na pľevádzku Centľa voľného času TREND.

Pľíspevok je na 4 deti, uvedené v žiadosti, a je kľátený o 50o/o z dôvodu pandémie

CoRoNA v ľoku 2020 aznížeĺimpodielových daní pre obec na tento rok. (Michal Ďuľica je

nad vekový limit l5 ľokov a Jozef Kmáě je v zozname uvedený 2x)

čl. u.
PodmĺenĘ použitia dotácie
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1) Poskytnuté ťrnančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť
ich v zmysle $ 19 ods. 3 zákona č). 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zĺnene a doplnení niekÍoľých zĺĺkonov len na účel, ktorý je uvedený v č1. I. tejto zmluvy.

2) Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stľanami, sa Íinančné
prostriedky uvedené v čl. I. poskytnú žiadateľovi bezhotovostným prevodom na účet
žiadateľazĺiađený v peňaŽnom ústave v nepravidelných splátkach podľa potreby žíadateľa.

3) Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I' tejto zmluvy je žiadatel' povinný vyúčtovať
v teľmíne đo 15.12.2020. V pľípade, žę zo všetĘch okolností je ztejmé, Že uvedený termín
vyúčtovania nebude žíadateľom doďržaný, je žíadateľ povinný na záů<lade zdôvodnenej
písomnej Žiadosti požiadať.poskýovateľa v lehote do 10 dní pľed uplynutím stanoveného
termínu vyúčtovania o predlženie termínu pľedloženia vyúětovania.

Vyúčtovanie musí obsahovať
a) písomné vecné vyhodnotenie použitia poskytnutej dotácie, z ktorého bude zrejmé

dodržanie účelu
b) finančné vyúčtovanie vypracované v sú1ade so zákonom č,. 43112002 Z. z. o účtovníctve

s predložením písomného pľehľadu a čitateľné fotokópie dokladov, preukazujúcich použitie
dotácie napr. daňový doklad (faktúru), zmluvu o dielo, objednávky, dodacie listy'
v odôvodnených prípadoch pokladničný doklad, vypis z űčtll a pod. Súčasťou vyúčtovania
je aj

- celková rekapitulácia výdavkov,
- vyčíslenie výšky celkovej vyčeľpanej sumy z poskýnutej dotácie'
-pľedloženie písomného potvľdenia (resp. prehlásenie) pľíslušného zodpovedného
zamestnancažiadateľa o formálnej a vecnej spľávnosti vyúčtovania,
- uvedenie miesta, kde sa oľiginály doklađov, súvisiace s poskýnutou dotáciou u žiadateľa
nachádzajt.

4) Kontľolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí
dotácie, ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie je opľávnený vykonať hlavný
kontľolóľ obce podľa $ 18d o{'. 2 písm. d) zákona č,. 36911990 Zb. o obecnom niadení
v znení neskoľších predpisov. Żiadateľ sa zavazuje umožniť hlavnému kontrolórovi obce

výkon tejto kontroly.

5) Żiadateľ je povinný vrátiť poskytovatel'ovi finančné pľostľiedky, ktoľé neboli pouŽité

na účeldohodnutý v čl. I. tejto zmluvy, a to v plnej výške sumy poskytnutej dotácie.

a) Povinnost' žiadateľa vrtiíť poskytnuté finančné pľostriedky sa vďahuje aj na pľípad, ak

poskýovateľ zistí túto skutočnosť z predložených dokladov (vyúčtovania) v zmysle čl. il
bodu 3 písm. a), b). Povinnosť sa vďahuje na vľátenie takej výšky finančných pľostriedkov,

ktorú vyčísli poskytovateľ.
b) Żiadateľ je povinný vréúiť poskytovateľovi aj tú výšku finančných prostriedkov, ktoľú

nevyčeľpal do výšky poskýnutej dotácie.
c) Finančné pľostriedky, ktoré žiadateľ nevyčerpal:

- v priebehu ľozpočtového roka 2020 je povinný vrźńiť na účet obce č.

SK3502000000000002922412, a to vo všetĘch prípadoch povinností uvedených v tejto

zmluve v čl. II.

6) Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi všetky výnosy (úroky) z týchto finančných
prostriedkov, ktoré boli pripísané ĺajeho účet, nakoľko tieto sú príjmom rozpočtu obce
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v zmysle $ 5 ods. 1 písm. c) zźtkona č,. 58312004 Z. z. o rozpoětoqých pravidlách územnej
samosprávy a o zÍrlene a đoplnení niekÍo4ých zákonov. Žiadateľ vráti tieto finaněné
prostľieđky na úěet č. SK3 5 020000000000 02922412.

7) V pľípade, Že nebudú dodržané zmluvne dohodnuté podmienky poskytovateľ si bude
uplatňovať od žiadateľa svoje finančné nrĺľoky spolu s úrokom Z omeškania cestou
pľíslušného súdu.

Čl. rIl.
Zäverečné ustanovenia

1) NedodrŽanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie ľozpočtovej
disciplíny v zmysle $ 31 zákona č:' 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách veľejnej spľávy
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov. Żiad,ateľ, ktoĺ;ý porušil rozpočtovú disciplínu
je povinný neoprávnene pouŽitú dotáciu vrátiť do rozpočtu obce.

2) Zm|uvaje vyhotoveĺá v đvoch rovnopisoch, z ktoých jeden dostane žiadateľ a jeden
poskytovateľ.

3) Zmluvu je moŽné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán,

a to formou písomných dodatkov.

4) Zmluvĺé strany si zmluvu prečítali, poľozumeli jej obsahu' prehlasuju, že nebola
uzatvorená v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene
podpisujú.

5) Zmluva nadobúda platnosť driom jej podpísania štatutámym zástupcom oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
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