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ZilĺdLUVA o poskytnutí dotácie číslo:5t202l

uzatvorenáv zmysle ustanovenia s 51 občianskeho zákonníka a VZN obce
očová č.28l20t3 a dodatku č. 1 o určenívýšky dotácie na pľevádzku a mzdy
źiaka základnej umeleckej školy, na dĺet'a mateľskej školy a školských zaľiadlní
so sídlom na Űruemí Obce Očová a detí centĺer vol'ného času
Zmluvné stľany
1.

obec očová
zastúpená: PhDr. Jánom Senkom, starostom obce

ICO:00320153
DIČ 2021339342
bankové spojenie: oTP Banka Slovensko' a. s.
čísloúčtu:SK50 5200 0000 0000 07941225
(ďalej ako poskytovateľ)

2.

obec Vígl'aš,Zvolenská 1,962 02 Vígl'aš

zastúpená: Ing. Róbert om Záchenským, staľostom obce

ICO:00320382
DIC:2021318761
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
čísloúčtu:SK35 0200 0000 0000 02922412
(ďalej ako Žiadateľ)

Čl. I.

Pľedmet a účeIplnenia
Pľedmetom Zmluvyje poskytnutie dotácie žiadatel'ovi vzmysle Všeobecne záväzného nariadenia
obce očová č,. 28l20I3 a dodatku č. l k tomuto VZN o určenívýšky dotácie na prevádzku a mzdy
žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa mateľskej školy a školských zariadeĺíso sídlom nä
ínemi obce očová a detí centieľ voľnéhočasu ( ďalej len VZN ) vo výške finančných
pľostriedkov schválených pre centrá voľnéhočasu ( ďalej len CVČ ) v prílohe č. k VZN
a v rozpočte obce na rok 202I. Schválená dotácia pre CVČ na ľok 202t je 100,62 €,.
Dotácia ako finančný pľíspevok sa môže využiťqýlučne naprevádzku a mzdy Žiadateľa.
Dotácia za obdobie od 01.09.2021 do 3LI2.202I bude poskytnutá do 3l.t2.2O2L Kvyričtovaniu
dotácie je potľebnéđo2I.0I.2022 pľedložiťdochádzku Žiakov za obdobie september aŽ decembeľ
2021.
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Čl. ĺ.
Výška dotácĺe a čas plnenia
Poskýovateľ sazaväzuje v súlade VZN poskýnúťžiadateľovi dotáciu v II. polľoku 2O2l vovyške
8,39 € na męsiac na jedno dieťa, ktoré navšter'uje CVČ amźĺtrvalýpobyt v obci očová. Na
zák|ade žiadosti z8.12.202l dotácia je vo výške 67,12 € a bude poukázanána vyššieuvedený
íč,etžiadateľa.
(výpočet: 8'39 € x 4 mesiace x počet žĺakov)

Čl. ul.
ostatné dojednanĺa '

t. Żiađatęľsazavazujepoužiť poskýnutú finančnúdotáciu qýluěne

na účeluvedený

v Čl. l tejto Zmluvy.
2. Żiadateľ pri čerpanífinaněných prostľiedkov postupuje hospodáľne a efektívne .
3. Żiađateľjepovinný predložiť vytičtovanie dotácie za obdobie ođ01.09.2021 đo3I.12.2021do 21.01.2022 av prípade potreby poskynúť fotokópie účtovnýchdokladov preukazujúcich
pouŽitie dotácie na schválený účelhlavnej kontrolóľke obce.
vráti na účetposkýovateľa
4. Ńevyčeľpané finančnéprostriedky z poskytnutej dotácie žiađateľ
uvedený v tejto Zmluve.

5. NedodľŽanie'zmluvne dohodnutých podmienok sa bude povaŽovať za porušenie finančnej

disciplíny a bude mať zanásledok pozastavenie vyplatenia dotácie v nasledujúcom roku.
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Čl.
Záxerečné ustanovenia
podpisom zmluvných strán a účinnosťdňom nasledujúcim po
zverejnení na webovej stránke poskytovateľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, žę obsah zmluvy sa môŽe meniť len na zákIadejej dodatkov.
3, Zm\uvasa vyhotovuje v 4-och rovnopisoch' z ktorychkuŽđýmá hodnotu originálu, z toho dve
obdržíposkytovatel' a dve žiadateľ.
4. Zmluvié stľany vzaíĺáraj,ízmluvuslobodne, váŽne, určite azrozlĺnítel'ne, nekonajú v omyle,
tiesni, čizanápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne pľečítalia porozrrmeli jej obsahu
anaznak súhlasu zmluvu podpisujú.
1. Táto zmluva nadobúda platnosť
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