Zmluv a
o výške príspevkua spôsobe poukázania dotácie
na záujmové vzdelávanie

Poskytovateľ:

Obec Svrčinovec
zastúpená starostkou Mgr. Renátou Majchrákovou
IČO: 00314323
DIČ: 2020553304
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Čadca
IBAN: SK315600 0000 0002 0495 9001

Prijímateľ:

Obec Skalité - CVČ, 023 14 Skalité
zastúpená starostkou PaedDr. Andreou Šimurdovou
IČO: 00314285
DIČ: 2020553260
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Čadca
IBAN: SK95 0200 0000 0000 1152 2322

1.
Predmet zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na základe schváleného VZN č. 3/2016 Obce Svrčinovec o určení
výšky dotácie na podporu financovania záujmového vzdelávania deti s trvalým pobytom na
území Obce Svrčinovec.
II.

Spôsob poskytnutia dotácie
Poskytovateľ poskytne prijímateľovi príspevok na záujmové vzdelávanie mesačne
bankovým prevodom v termíne najneskôr 30. dňa v bežnom mesiaci.
III.
Výška príspevku
Výška poskytnutého príspevku bude vypočítaná podľa počtu deti, ktoré navštevujú
záujmové vzdelávanie x výška dotácie na 1 dieťa, a to:
september - december 2018 .................... 27 žiakov x € 7, 71 = € 208,17/mesiac

2IV.

Záväzok prijímateľa
Prijímateľ dotácie sa zaväzuje využiť dotáciu hospodárne, efektívne, účelne a účinne.

v.

Vyúčtovanie poskytnutých príspevkov
1. Prijímateľ je povinný predložiť 2x ročne /január až jún, september až december/
poskytovateľovi písomnú správu o použití dotácie - vyúčtovanie.
2. Nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené na účet obce k 31.12.
kalendárneho roka. Zároveň prijímateľ zašle avízo o vrátení nedočerpaných finančných
prostriedkov.
Vl.
Všeobecné ustanovenia
1. Táto Zmluva nadobúda právoplatnosť dňom podpísania oboch strán.
2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, kde každá zmluvná strana dostane po
jednom rovnopise.
Vo Svrčinovci, dňa 08.11.2018
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