
Zmluva 
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skalité v roku 2018

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie :6 /2018 

Oblasť : Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 

OBEC SKALITÉ 
Adresa: Obecný úrad Skalité č. 598, Skalité 023 14 
zastúpené starostom: PaedDr. Andreou Šimurdovou 
bankové spojenie: OTP Banka 9533073/5200 
IBAN: SK 78 5200 0000 0000 09533073 
IČO: 00314285 
DIČ:2020553260 

ako poskytovateľ dotácie ( ďalej iba „obec") 

a 
Príjemca: 
Názov: Občianske združenie Detstvo Kudlov 
adresa sídla: Skalité-Kudlov 781, 023 14 Skalité 
zastúpená/é: Iveta Bazgerová, predseda správnej rady OZ Detstvo Kudlov 
IČO: 37976931 
bankové spojenie :Dexia banka, číslo účtu: 7717745001/5600 
ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca") 

uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Skalité v roku 2018 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Obec Skalité v zmysle Uznesenia OZ č. 110/2018 zo dňa 26.02.2018 poskytuje
príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 400,- Eur , slovom Štyristo eur.
2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s organizáciou športového podujatia
Kudlovská kopačka a Mikulášska Besiedka.
3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

II. 

Spôsob platby 

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na
účet príjemcu na základe tejto zmluvy jednorazovo



III. 

Iné dohodnuté podmienky 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto
zmluve.
2. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
3. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 30.11. príslušného roka.
4. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej
dotácie do 30 dní po jej vyčerpaní najneskôr však do 30.11. príslušného roka.
5. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť stručné
zhodnotenie účelu jeho použitia.
6. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako
je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce,
najneskôr do 30.11. príslušného roka.
7. Príjemca sa zaväzuje byt' nápomocný pri organizovaní rôznych kultúrnych, športových
a iných akciách, ktorých organizátorom, alebo spoluorganizátorom je obec Skalité.

IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať
podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo
potvrdzujú svojím podpisom.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Obce Skalité.

4. Zmluva je povinne zverejňovaná podľa§ Sa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých Zákonov v znení neskorších
predpisov.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží 1 rovnopis 
a príjemca obdrží 1 rovnopis. 
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