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Zm|uva o poskytnutí dotácie číslo l0l2022
uzatvoľenáv zmysle ustanovenia s 51 občianskeho zákonníka a VZN obce
očová č..6912022 o uľčení výšky dotácie na pľevádzku a mzdy na diet'a
v centľách vol'ného času v zriad'ovatel'skej pôsobnosti štátom uznanej ciľkvi
alebo náboženskej spoločnosti a inej pľávnickej a fyzickej osoby.

Zmluvné stľany

ĺ'. Obec očová, sNP 330/1t0,962 23 očová
zastúpená: Ing. Rudolfom Huliakom, starostom obce
ICO: 00320153
DIČ 2021339342
bankové spojenie: Čsog banka, a. s.
IBAN: SK04 7s00 0000 0040 2979 6880
(ďalej ako poskytovateľ)

2. obec Vígloaš. Zvolenská l,962 02 Vígl'aš
zastíp ená: In g. Róbeľt om Záchenským, staro sto m o bc e
IČo: oo:zo:gz
DIČ:202131876l
bankové spojenie: VUB banka, a. S.

IBAN: SK60 0900 0000 0004 0400 1s9s
(ďalej ako zľiaďovateľ)

CI. L

Pľedmet a účel plnenia
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie zríaďovateľovi centľa voľného času na území inej obce,

ak ho navštevujú deti s tľvalým pobytom na:území obce očová do dovŕšenia veku 15 rokov
a o dotáciu požiadajú. Dotácia ako finančný pľíspevok sa môŽe využit'výlučne na prevádzku
amzdy ztiaďovateľa.

čl u.

Výška dotácie a čas plnenia
Výška schválenej dotácie na rok 2022 je 108'57 € (pľíloha č. 2). Poskytovateľ sazaväzuje v súlade

VZN poskytniť zriaďovateľovi dotáciu v II. polroku2022 vo výške 9,0475 € na mesiac na jedno

dieťa, ktoré navštevuje CVČ a má trvalý pobyt v obci očová. Na základe žiadosti z23. tL2022
dotácia je vo výške 36,19 € a bude poukázaná na vyššie uvedený účet zriaďovateľa. Dotácia za

obdobie od 0l.09.2022 ďo 31.12.2022 bude poskytnutá do 31.12.2022.

(výpočet: 9,0475 x 4 mesiace x 1 žiak)



čl ln.

Vyúčtovanie dotácie
Zriaďovateľ vyúčtuje dotáciu v teľmíne do 31.01 .2023, súčasťou vyúčtovania (pľíloha č. 3) je aj
fotokópi a do chádzky žiakov.

čl. ľ.

ostatné dojednania

' Zriaďovatel'sa zaväzuje pouŽit'poskýnutú finančnú dotáciu výlučne na účel uvedený
v Č. t. tejto Zmluvy.

' Ztiaďovateľ pri čeľpaní finančných pľostľiedkov postupuje hospodárne a efektívne.
o Nevyčerpané Íinančné prostľiedky z poskytnutej dotácie ztiaďovateľ vľáti na účet

poskýovateľa uvedený v tejto Zmluve.

' Nedodľžanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude považovat'za poľušenie finančnej
disciplíny a bude mat' Zanásledok pozastavenie vyplatenia dotácie v nasledujúcom ľoku.

Čl v.

Záverečné ustanovenia

' Táto Zmluvanadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnost'dňom nasledujúcim
po zveľejnení na webovej stľánke poskýovateľa.

' Zmluvné strany sa dohodli, Že obsah zmluvy sa môŽe menit' len na zák|adejej dodatkov.

' Zmluva sa vyhotovuje v 4-och ľovnopisoch, z ktoľých každý má hodnotrr originálu, ztoho
dve obdrŽí poskytovateľ a dve zľiaďovateľ .

o Zmluvné strany uzatvátajuZmluvu slobodne' vážne, určite azrozumitel'ne' nekonajú
v omyle, tiesni' či za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si riadne pľečítali
a porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu Zmluvu podpisujú.


