Zmluva
o poskytnutI finanënej dotácie z rozpotu obce Blatnica v roku
2015
Is1o zmluvy o poskytnutI dotácie: 4/2015
Oblast’: Rozvoj vedy, vzdelania, te1ovchovy
OBEC BLATNICA
Adresa: Blatnica 1, 038 15
Zastñpená starostkou: Ing. Ivicou SükenIkovou
DIC: 2020594653
Bankové spojenie: VUB, a. s. Martin
Cislo iiëtu: SK 84020000000000 1322 8362
BIC: SUBASKBX
ako poskytovatel’ dotácie (d’alej iba ,,obec”)
a
PrIjemca:
Názov: Centrum vol’ného èasu
Právna forma: Rozpoètová organizácia
adresa sIdla: ul. A. Kmet’a 22, Martin, 036 01
zastiipenáJé: Mgr. Alenou Letinskou
ICO: 00184144
DIO67 o3&
Bankové spojenie: Veobecná üverová banka, as. Martin
CIslo üëtu: 1661068955
bankové spojenie: 0200 ëislo iiötu: IBAN: SK3902000000001661068955
ako prIjemca dotácie (d’alej iba ,,prIjernca”)
uzavreli v zmysle § 51 zákona
40/1964 Zb. Obianskeho zákonnIka v znenI neskorIch
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona 583/2004 Z. z. o rozpoëtovch pravidlách
üzemnej sarnosprávy o zmene a dopinenI niektor’ch zákonov v znenI neskorIch predpisov a
Veobecne záväzného nariadenia, ktor’m sa urèuje postup poskytovania dotáciI z rozpoëtu
obce tiito
.

.

Zmluvu o poskytnutI dotácie z rozpotu Obce Blatnica v roku 2015
I.
Predmet zmluvy
1. Obec v zmysle uznesenia OZ 10/20 15 zo dna 23.03 .2015 poskytuje prIjerncovi
finanënii dotáciu vo vke 240 cur, slovom Dvestotyridsat’ EUR,
2. Dotácia bude pouitá na náklady spojené s realizáciou:
,,Pravidelná záujmová innost’ CVC v záujrnovch utvaroch v prIs1unom ko1skom roku
.

(názov akcie, projektu a pod.)

3. PrIjemca vyhiasuje, e finannii dotáciu uvedenü v ods. 1 tohto Iánku prijIrna.

“.

II.
IJe1 a lehota pouitia clotácie

1. PrIjemca dotâcie ju rnôe pouit’ na tento ie1:
Mzdové a prevádzkové náklady, materiálno-technické zabezpeenie iitvarov
2. PrIjemca dotácie ju rnôe pouit’ v lebote do 30.11 .2015
Ill
Spôsob platby
1. Finanná dotácia bude poskytnutá bezhotovostnm prevodom z i’iötu obce l3latnica na
üet prIjerncu na základe tejto zrnluvyjednorazovo
Iv.
me dohodnuté podmienky

1. PrIjemca sa zavazuje pouit’ poskytnutñ finanènñ dotáciu na ñe1y uvedené v tejto zmluve.
2. PrIjernca sa zaväzuje, e na vetkch propagaönQch materiáloch a pri propagácii aktivIt
sivisiacich s realizáciou (projeklzi, akcie ,,Pravidelná záujmová éinnost’ CVC v záujmov’ch
(itvaroch v prislunorn ko1skom roku”) na ktor’ bola dotácia poskytnutà. uvedie, e projekt bol
rea1izovan s finanënrn prIspevkorn obce.
3. Obec si vyhradzuje prãvo kontroly pouitia pride1enych Hnanènch prostriedkov.
4. Prijemeaje povinn’ finanémi dotáciu vyèerpat’ najneskôr do 30.11 prIs1uného roka
5. PrIjerncaje povinn’ bezodkladne predloit’ dokiady o ñèelovom ëerpanI poskytnutej
dotácie do 30 kalendárnych dnI p0 ich pouitI naneskôr vak do 15.12. prIs1uného roka
6. PrIjemcaje povinnQ spolu so zñtovanIm poskytnutej dotácie podl’a odseku 5 tohto
ëlánku predIoit’ struné zhodnotenie üëelu jeho pouitia.
7. PrIjemca, ktor nepred1oI zñâtovanie finanénej dotácie alebo ju pouije na in ñe1, ako
je v tejto zmluve stanovené, je povinn finanén6 dotáciu vrátit’ na iëet ohce Blatnica
najneskôr do 31.12. prIsluného roka
V.
ZávereënC ustanovenia
,

1. PrIjemca je povinn’ pri obstarávanI tovarov, s1uieb a verejivch prác postupovat’ podl’a
platného zákona o verejnom obstarávani, ak mu taküto povinnost’ zâkon ukladâ.
2. Obidve zmluvné strany vyhlasuj6, e sa zhodli na celom obsahu zmluvy, èo potvrdzuju
svojIm podpisom.
3. Táto zmluva nadobñda platnost’ dñom podpisu oboch zrn1uvn’ch strán a üinnost’ od

( nasledujñci den po zverejnenI na web stránke obce)

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktor’ch obec obdri I rovnopis a prijemca

obdrI 1 rovnopis.
Zverejnená
V Blatnici dna
Za obec

...

V Martine, duia
Za prIjemcu

