Dohoda č. 2 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Trnovo v zmysle Zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Poskytovateľ: Obec Trnovo, 038 41 Trnovo 37
Zastúpená: Ján Lukáč,starosta obce Trnovo.
IČO: 00692531
DIČ: 2020603387
Bankové spojenie: Prima banka,a.s.Martin, č.účtu 3001782001/5600 (ďalej len poskytovateľ)
a

Centrum voľného času
v zastúpení:
so sídlom:

Mgr. Alena Leštinská
riaditeľka CVČ
Ul. A. Kmeťa 22
036 01 Martin

IČO: 00184144
DIČ: 2020603277
bankové spojenie: VUB a.s., Martin
číslo účtu: 1661068955/0200

(ďalej len prijímateľ)
Čl. I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na rok 2015 z rozpočtu obce na základe Uznesenia
č.01/2015 zo dňa 23.01.2015 prijímateľovi v sume 80,00 EUR , slovom osemdesiat eur ,
ktoré sa prijímateľ zaväzuje použiť v plnej výške na účel:
zabezpečenie voľnočasových aktivít pre 6 detí z obce Trnovo v CVČ v kalendárnom roku
2015 , a to na zaplatenie mzdy pracovníkov Centra voľného času, odvody do poisťovní
a prevádzkové náklady spojené so zabezpečením projektu.
Čl. II.
Poskytnutie dotácie ,podmienky použitia dotácie, finančné vyúčtovanie dotácie

1/ Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a prijímateľ sa zaväzuje ich použiť len
na účel, ktorý je dohodnutý v článku I. tejto dohody.
2/ Poskytovateľ dotácie prevedie sumu vo výške 100% pridelenej dotácie t. j. 80,00 EUR na
účet prijímateľa do 10-tich dní od podpísania tejto dohody.
3/ Prijímateľ je povinný predložiť zúčtovanie použitých finančných prostriedkov vo výške
80,00 EUR do 15.12.2013. Pod vyúčtovaním sa rozumie predloženie fotokópií účtovných
dokladov preukazujúcich použitie dotácie na schválený účel a fotokópií výpisov z bankových
účtov alebo príjmových dokladov svedčiacich o úhrade faktúry, sumár účtovných dokladov a
rozdiel medzi schválenou a spotrebovanou finančnou čiastkou.

4/ Poskytovateľ má právo kontroly dodržiavania dohodnutých ustanovení tejto dohody v
zmysle zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení., zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. .
Čl. III.

Záverečné ustanovenia
1/ Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jedno
vyhotovenie.
2/ Táto dohoda môže zaniknúť:
- písomnou dohodou zmluvných strán
- odstúpením od dohody; zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak druhá
strana nesplní záväzok vyplývajúci z tejto dohody.
3./Dohodu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou
písomného dodatku k dohode.
4/ Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
5./ Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
V Trnove dňa ......................

........................................
Poskytovateľ

V Martine dňa ...........................

.......................................
Prijímateľ

