Č. j. : 18/2018
ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Obec Turčianska Štiavnička
Obecný úrad
Ul. Jána Kostru 92/76
03851 Turčianska Štiavnička
IČO : 00316997
DIČ : 2020595082
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Martin
Číslo účtu : 12823362/0200

v zastúpení : Peter Očka – starosta obce
/ ďalej len poskytovateľ /
a
Centrum voľného času
Ul. A. Kmeťa 22,
036 01 Martin
IČO : 00 184 144
DIČ: 2020603277
Číslo účtu : SK39 0200 0000 0016 6106 8955

v zastúpení : Mgr. Alena Leštinská, riaditeľka CVČ
/ ďalej len príjemca /
V zmysle zákona 567/2004 Z.Z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve uzatvárajú nasledovnú zmluvu.
I.
Na základe žiadosti príjemcu zo dňa 3. 11. 2017 v zmysle schváleného VZN obce Turčianska
Štiavnička č. 1/2013 zo dňa 16. 1. 2013 a prijatého uznesenia obecného zastupiteľstva
v Turčianskej Štiavničke č. 31/2017 zo dňa 7. 12. 2017, obec Turčianska Štiavnička ako
poskytovateľ poskytne dotáciu z rozpočtu obce vo výške 30,00 € na jedného žiaka vo veku 5
– 15 rokov s trvalým pobytom v Turčianskej Štiavničke. Celková výška dotácie na rok 2018
v zmysle predložených dokladov je 330,00 €. Peniaze budú poukázané na číslo účtu
príjemcu.
II.
Dotácia je účelovo určená na financovanie nákladov spojených s poskytovanými záujmovými
aktivitami CVČ Ul. A. Kmeťa, Martin v roku 2018 pre deti s trvalým pobytom v Turčianskej
Štiavničke.

III.
1. Príjemca je povinný predložiť poskytovateľovi do 20.12.2018 vyúčtovanie použitých
finančných prostriedkov a to predložením fotokópií účtovných dokladov preukazujúcich
použitie financií na stanovený účel a fotokópií výpisov z bankových účtov, ako aj fotokópií
účtovných dokladov zúčtovaných cez pokladničnú knihu, sumár účtovných dokladov a rozdiel
medzi schválenou a spotrebovanou finančnou čiastkou.
2. V prípade, že príjemca nepredloží vyúčtovanie finančných prostriedkov, poskytovateľ má
právo žiadať vrátenie dotácie na účet poskytovateľa.

IV.
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len vo forme písomného
dodatku k tejto zmluve.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom každá zo zmluvných strán dostane
po jednom exemplári.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po
zverejnení v zmysle príslušných predpisov.
5. Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych noriem.

V Turčianskej Štiavničke, dňa 10. 1. 2018

V Martine, dňa 12.1.2018

.................................................

........................................................

poskytovateľ

príjemca

