
Zmluva č, IU}O}USČK územný spolok Liptovslcý Mikuláš
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Važec v roku 2021

uzatvorená medzi:

poskytovat€l'om:
sídlo:
štatutárny zástupca:
ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Príjemca;

sidlo:
V zastúpení:

Ičo:
DIč:
Bankové spojenie:

obec važec
Na Harte 19,032 6l Y ažec
Ing. Milan Lištiak - starosta obc€
003l5842
2020581'706
VÚB, číslo účtu: 2392334210200
IBAN sKó5 0200 0000 0000 2392 3342

/d'alej len poskytovatel'/

SČK územný spolok Liptovský Mikuláš
Miestny spolok SČK vo Važci
Kuzmányho l5, 03l 01 Liptovský Mikuláš
Mgr. Marikou Kubíkovou, riaditel'kou
Anna Lučanská, predsedníčka MSČK vo Važci
004l6070
2020579385
VÚB banka, a.s., číslo úětu: 4837342/0200
IBAN: SK 59 0200 0000 0000 0483 7342

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

čHnok I
Predmet a účel zmlury

id'alej len prijímate17

uzavreli v zmYsle § 5l zákona č. 4011964 Zb. Oběianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
v nadviiznosti na ustanovenie § 7 zákona ě, 583/2004 Z.z, o rozpoětových pravidlách' územnej
samosprávy ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesioršícť preápisov a všeobecne
závilzného nariadenia ě. 512020, ktorým sa určujú podmienky posk),tovania boti"ii 

".-poetu-ou""túto

l . Obec Važec v zmysle uznesenia OZ č.24812020 zo dňa
dotáciu vo výške 1.000,00 eur.
2. Príjemca vyhlasuje, že finančnú do|áciu uvedenú v ods,

l0, 12.2020 poskytuje príjemcovi finančnú

l tohto článku prijíma.

čhnok II
§pósob platby

l.,Finančná doácia bude poskynuá bezhotovostn]im prevodom z účtu obce na účet príjemcu na
základe tejto zmluvy jednorazovo.

článok Iil
úěel dotácie

l. Dotricia je určená pre MSČK vo Važci na výdavky definované v čl. III ods.2.

2, Doáciu PoskYtnutú v oblasti vzdelávania a výchovy, poskyovania zdravotnej starostlivosti možno



pouŽiť na:

- výdavky súvisiace s výroěnou členskou schódzou spojenou s oceňovaním darcov krvi,
- výdavky súvisiace s dňom uěitelbv,
- výdavky súvisiace so súťažou žiakov v poskytovaní prvej pomoci a mikulášsky večierok,
- výdavky súvisiace so súťažou o najkrajšiu záhradku,
- výdavky súvisiace so zdravotníckymi aktivitami pre žiakov ZŠ s MŠ @DD),
- výdavky súvisiace s doplnením zdravotníckeho materiálu.

Iv.
Zúčtovanie poskytnutej dotácie

l. Príjemca je povinný použiť poskynutú finančnú doáciu na účel uvedený v tejto
zmluve.
2. Príjemca sa zav'dzuje, že pri propagácií aktivít súvisiacich s realiáciou projektu, na ktorý bola
dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol realizovaný s finančným príspevkom obce.
3. Príjemca je povinný finančnú dotáciu rlčerpat'v termíne do 31.12.2021.
4. Nevyčerpané finančné prostriedky je príjemca povinný odviesť na účet poskytovatel'a v termíne do
3l.decembra 2021.
5. Príjemca je povinný predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie na predpísanom tlačive (príloha č.
2, VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania doácií z ťozpočtu obce), v termíne najneskór do l5.
decembra 2021, prípadne do 30 dní po ukoněení jednorazovej akcie, na ktoru bola dotácia posk}tnutá.
6. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných proshiedkov.
7. Prijímatel' je povinný vrátiť dotáciu v plnej výške v prípade, ak finančné prostriedky budú použité
v rozpore so stanoven)im účelom, alebo v prípade, ak prijímatel' nepredloží vyúčtovanie dotricie
v stanovených term{noch .

v.
závereéaé u§tanovenia

l. Príjemca dotácie je zodpovedný za dodržiavanie ustanoveni vyplývajúcich zo ákona č. 2512006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoďch zákonoy v platnom znení .
2, Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo powrdzujú
svojím podpisom.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvn:ými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávatelh v súlade s ustanovením § 5 a)
zákona č. 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení
s ustanovením § 47 a) zákona č, 4011964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Táto zmluvaje vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých obec obdrží 2 rovnopisy
a príjemca obdrží 1 rovnopis.

Mgr. Marika Kubíková
riaditel'ka územného spblku SČK LM

predsedníčka M K vo Važci
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Vo Važci dňa 1'7 .2.2021 V Liptovskom Mikuláši aila...7....1...1pt 4

51,0vtNsri \tlŽ

Ing. Milan


