
Zmluva č,4l2021{Komisia pre mládež v Spišskej diecéze
o poskytnutí íinančnej dotácie z rozpočtu obce Važec v roku 2021

uzatvorenó medzi:

poskytovatelbm: Obec Važec
sídlo: Na Harte 19,032 61 Y ažec
štgtutárny zástupca: Ing. Milan Lištiak - starosta obce
lčo; 0031 5842
DIČ: 2020581706
Bankovéspojenie: VÚB,čísloúétu:23923342l0200

IBAN SK65 0200 0000 0000 2392 3342

/d'alej len poskytovatel7

Príjemca:
Názov: Komisia pre mládež v §pišskej diecéze
právna forma: cirkevná organizácia
sídlo: Janka Silana 365, 032 61 Važec
z?_stúpená: Mgr. lluboš Laškoty- riaditeťom KPMrčo: 37790340
DIČ: 2021582519
Bnnkovéspojenie: SLOVENSKÁSPORITELŇA,ěísloúčtu:503462246810900

IBAN: SK68 0900 0000 0050 3462 2468

/ďalej len prijímateť/

uzavreli v zmysle § 51 zíkona č, 40/1964 Zb. občianskeho zá&onníka v zneni neskorších
predpisov v nadvíiznosti na ustanovenie § 7 zákona č, 583/2004 Z.z. o rozpoětových
pravidlách územnej samosprávy o znene a doplnení niekto4ých zíkonov v znení neskorších
predpisov a Všeobecne záviizného nariadenia č. 512020, ktorým sa určujú podmienky
poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto

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

čHnok I
Predmet a účel znlurry

l , Obec Važec v zmysle uznesenia OZ ě, 24812020 zo dňa 10. 12. 2020 poskytuje pdjemcovi
finančnú dotáciu vo výške 300,00 eur.
2. Príjemca lyhlasuje, že finaněnú dotáciu uvedenú v ods. l tohto članku prijíma.

čbnokII
Spósob platby

1. Finančná dotiicia bude poskytnutá beáotovostrrým prevodom z úětu obce na účet píjemcu
na ziá,klade tejto zmluvy jednorazovo.



Clánok III
úč"l dotá"i"

l.Dotácia bude použitá na podujatie ,,Športujeme spoločne. (Najmá nakup materiálu na
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zriadenie volejbalového ihriska a kúpu futbalov}ch branok/lópt)

Iv.
Zúčtovanie poskytnutej dotácie

1. Pdjemcaje povinný použiť poskytnutú ťrnančnú dotáciu na účel uvedený v tejto
zmluve.
2, Príjemca sa zavánlje, že pri propagácií aktivít súvisiacich s realizáciou projektu, na ktoný
bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol realizovaný s finančným pdspevkom obce.
3. Píjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpat'v termíne do 31.12,2021.
4. Nevyěerpané finančné prostriedky je príjemca povinný odviest' na účet poskytovateťa
v termíne do 3 1 .decembra 2021 .

5, Príjemca je povinný predložiť lyúčtovanie poskytnutej dotácie na predpísanom tlačive
(píloha č. 3, VZN č. 512020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce), v termíne
najneskór do 15. decembra 2021, prípadne do 30 dní po ukoněení jednorazovej akcie, na ktoru
bola dotácia poskytnuá.
6. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
7. Prijímateť je povinný vrátiť dotíiciu v plnej r"ýške v pdpade, ak finančné prostriedky budú
pouáté v rozpore so stanoveným účelom, alebo v prípade, ak prijímateť nepredloží
vyúětovanie dotácie v stanovených termínoch .

V.
závereěné ustanovenia

1. Pdjemca dotácie je zodpovedný za dodržiavanie ustanovení lyplývajúcich zo ákona č,
2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o znene a doplnení niektorých zákonov v platnom
meni.
2. Obidve zmluvné shany vyhlasujú, že sa áodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojim podpisom.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zrnluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateťa v súlade s ustanovením § 5
a) zákona ě. 21112000 Z.z. o slobodnom pdstupe k informáciám v mení neskorších predpisov
v spojení s ustanovením § 47 a) zákona č . 4011964 Zb. Občiansky zákonník v platnom mení.
4. Táto zmluva je lyhotovená v 3 exemplaroch, z ktoťých obec obdrží 2 rovnopisy
a príjemca obdrží 1 rovnopis.

riaditef I<pM vážec

Vo Valžci dňa ...4.:.,!,.,L,a.Ll Vo Važci ar,a..!.1...?..,.!..? tl

Ing. Milan Lištiak
starosta obce


