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I.

ZMLUVA
O POSKYTNUTí DOTÁCIE
uzatvorená v súlade s § 7 ods. 4 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a v zmysle VZN Č. 412013 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Kúty

Zmluvné strany
Poskytovateľ:

Obec Kúty
Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty
ICO: OO 309 672
bankové spojenie: Prima banka, a. s.
č.ú.: 3204815002/5600
zast.: Ing. Branislav Vávra, starosta obce
(ďalej len "poskytovate!''')

Žiadatel':

Občianske združenie Rada školy Kúty pri Základnej škole Andreja
Radlinského
adresa: Školská 694, 908 01 Kúty
ICO: 42156653
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: 2544590554
zast.: Lenka Last, predseda
(ďalej len .žíadatel'")

Čl. I
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške 2.500,- EUR (slovom:
dvetisícpäťsto eur), ktoré sa žiadateľ zaväzuje použiť v celom rozsahu na účel: rekonštrukcia a úprava
školského dvora pri Základnej škole Andreja Radlinského v Kútoch.

Čl. /I
Podmienky poskytnutia dotácie
1.

Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadate!' sa zaväzuje použiť ich
v súlade s § 19 ods. 3 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy len
na účel, ktorý je uvedený v čl. I tejto zmluvy.

2.

Finančné prostriedky uvedené v čl. I tejto zmluvy poskytovateľ poukáže žiadateľovl
bezhotovostným prevodom na účet žiadateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 30 dni odo
dňa podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami.

3.

Žiadateľ sa zaväzuje predložiťdoklad o použití finančných prostriedkov v zmysle zákona a
poskytnutú dotáciu podľa čl. I tejto zmluvy vyúčtovat do 30 kalendárnych dní po ich vyčerpaní,
najneskôr však do 31.decembra 2014.

4.

Písomné vyúčtovanie dotácie musi byť doručené na Obecný úrad v Kútoch a musí
obsahovať:
- písomné vecné vyhodnotenie poskytnutej dotácie, z ktoreho bude zrejmé dodržanie účelu
poskytnutej dotácie,
- finančné vyúčtovanie s predložením písomného prehľadu a čitatel'ných fotokópií dokladov,
preukazujúcich použitie dotácie (napr. daňový doklad (faktúra), zmluva, objednávka,
pokladničný doklad, výpis z účtu a pod.)
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5.

Kontrolu
kontrolu
zaväzuje
potrebnú

dodržania účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie, ako aj
správnosti vyúčtovania je oprávnený vykonať hlavný kontrolór obce. Žiadate!' sa
umožniť hlavnému kontrolórovi obce výkon tejto kontroly a poskytnúť mu všetku
súčinnosť.

6.

Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré neboli použité na účel
dohodnutý v čl. I tejto zmluvy o poskytnutí dotácie, a to v plnej výške sumy poskytnutej
dotácie, a to aj v prípade, ak túto skutočnosť zisti poskytovateľ dodatočne z predložených
dokladov vyúčtovania.

7.

Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovate!'ovi nevyčerpanú časť dotácie.

8.

Finančné prostriedky, ktoré žiadate!' nevyčerpal alebo nepoužil na dohodnutý účet, je povinný
vrátiť na účet poskytovateľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

9.

Nedodržanie podmienok dohodnutých v tejto zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej
disciplíny v zmysle § 31 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Žiadateľ, ktorý porušil rozpočtovú disciplínu, je povinný neoprávnene použitú dotáciu vrátiť do
rozpočtu obce.

Čl. III
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží žiadateľ
a jedno vyhotovenie poskytovatef.
2.

Zmluvu je možné meniť a doplňat' len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, a
to formou písomných dodatkov.

3.

Zmluvné strany si zmluvu prečitali, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, že nebola uzatvorená v
tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak suhlasu ju podpisujú.

4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujucím po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateta.

Poskytovateľ:

Obec Kúty
Ing. Branislav Vávra
starosta obce Kúty

Žiadateľ:

Občianske združenie Rada školy Kúty
Lenka Last
predseda združenia

