
Zmluva č.8i202O/Folklórne združenie Stróne
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Važec v roku 202l

uzatvorená medzi:

poskytovatelbm: Obec Važec
sídlo: NaHarte |9,0326lYažec
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Lištiak - starosta obce
Ičo: 003 15842
DIč: 2020581'706
Bankovéspojenie: VÚg,ěísloíňEt:23923342l0200

IBAN SK65 0200 0000 0000 2392 3342

/ďalej len poskytovatel'/

Príjemca:
Názov: Folklórne združenie Stráne
právna forma: nezisková organizácia
sídlo: Na Harte 19,032 6l Yažec
zastúpená: Bc. Anna Kleinová - riaditeťka združenia
Ičo: 42068703
Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.,

číslo úětu: 8152491001/5600
IBAN: SK 05 5600 0000 0081 5249 1001

/ďalej len prijímatel7

uzavreli v zmysle § 51 zákona ě. 40l]'964 Zb. Oběianskeho zákonníka v zneni neskorších
predpisov v nadviizrrosti na ustanovenie § 7 ákona ě. 58312004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprály o znene a doplneni niektoných zikonov v znení neskorších
predpisov a Všeobecne áviizného nariadenia ě. 512020, ktor,ým sa určujú podmienky
poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 202l.

čMnot I
Predmet a účel zmluvy

1. Obec Važec v zmysle uznesenia OZ ě.24812020 zo dňa 10, |2.2020 poskytuje pdjemcovi
finančnú dotáciu vo výške 3.000,00 eur, Dotáciu poskytnutú v oblasti rozvoja
a prezentácie kultúmych hodnót možno použit' na:

} kultúrne akcie v obci ( 100 rokov FS Važec, Vianoce 2021) 2.500,00 €
} oprava harmoniky 500,00 €

2. Príjemca lyh_lasuje, že finančnú dokiciu uvedenú v ods. l tohto článku prijima.



čHnokII
Spósob platby

1. Finančná dotácia bude poskytnutá beáotovostným prevodom z účtu obce na účet prijemcu
na základe tejto zmluvy jednorazovo,

ilI.
Zričtovanie poskytnutej dotácie

1. Pdjemca je povinný použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účel uvedený v tejto
zmluve.
2. Príjemca sa zavázlje, že pri propagácií aktivít súvisiacich s realiáciou projektu, na ktorý
bola dotácia poskytnuá, uvedie, že projekt bol realizovaný s finančným príspevkom obce.
3. Pdjemcaje povinný finančnú dotáciu vyčerpat'v termíne do 31.12,202l.
4. Nelyčerpané finančné prostriedky je pdjemca povinný odviesť na účet poskytovatel'a
v termíne do 31.decembra 2021 .

5. Pdjemca je povinný predložiť lyúčtovanie poskytnutej dotácie na predpísanom tlačive
(pdloha ě. 3, VZN č. 512020 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpoětu obce), v termíne
najneskór do 15. decembra 2021, pripadne do 30 dní po ukončení jednorazovej akcie, na ktoru
bola dotácia poslrytnutá,
6. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
7. Prijímatel' je povinný vrátit' dotáciu v plnej výške v pdpade, ak finančné prostriedky budú
použité v rozpore so stanoveným úěelom, alebo v pdpade, ak prijímatel' nepredloží
vyúčtovanie dotácie v stanovených termínoch .

Iv.
závereěné ustanovenia

1, Pdjemca dotácie je zodpovedný za dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich zo zákona č,
25/2006 Z, z. o verejnom obstarávaní a o znene a doplnení niektorých zákonov v platnom
Zilení.
2, Obidve zmluvné strany lyhlasujú, že sa áodli na celom obsahu zmluly, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
3. Zmluva nadobúda platnost'dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateťa v súlade s ustanovením § 5
a) zi{kona ě. 21112000 Z.z. o slobodnom pdstupe k informáciám v znení neskorších predpisov
v spojeni s ustanovením § 47 a) zikona č . 40l|964 Zb. Občiansky zákorrník v platnom znení.
4. Táto zrrrluva je vyhotovená v 3 exemplaroch, z ktotlých obec obdrži 2 rovnopisy
a pdjemca obdrží 1 rovnopis.

starosta obce

Folkiórne združenie

. Anna Kleinová

Vo Vťci dňa17,2,202l dňa |!,4,.*?i1

oú. Na Harte 19,,

Milan Lištiak


