
Zmluva é,5l2021{Diecézne centrum vol'ného času
o poskytnutí íinančnej dotácie z rozpoětu obce Važec v roku 202l

uzatvorená medzi:

poskytovatel'om: Obec Važec
sídlo: NaHarte 19,0326lYažec
štatutárny zástupca: Ing. Milan Lištiak - starosta obce
ICO: 00315842
DIč: 2020581706
Bankovéspojenie: VÚS,čisloiětu:23923342l0200

IBAN sK65 0200 0000 0000 2392 3342

/ďalej len poskytovatel7

Príjemca:
Názov: Diecózne centrum vol'ného času
právna forma: školské zariadenie
sídlo: Janka Silana 372,032 6l Y ažec
za§túpená: Mgr. IJubomírom Loreněikom- riaditeťom DCVČ
tčo: 37910205
DIČ: 2021921517
Bankovéspojenie: SLovENsKÁSPORITELŇA,čísloúčtu:505?65694310900

IBAN: SK69 0900 0000 0050 5765 6943

/ďalej len prijímateť/

uzavreli v zínysle § 5l záLkona é. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v nadviiznosti na ustanovenie § 7 zikona ě. 58312004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy o znene a doplnení niektoďch zikonov v mení neskorších
predpisov a Všeobecne áviizného nariadenia ě. 5/2020, ktor,ým sa určujú podmienky
poskytovania doticií z rozpoětu obce túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2021.

čHnok I
Predmet a účel zmluvy

l. Obec Važec v zmysle uznesenia OZ č.24812020 zo dňa l0, 12.2020 poskytuje píúemcovi
finančnú dotáciu vo výške 300,00 eur,
2. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

čtánok II
Spósob platby

1. Finančná dotácia bude poskytnutá beáotovostným prevodom z úětu obce na účet pdjemcu
na áklade tejto zmluvy jednorazovo,



čtánok III
účet dotácie

1,Dotácia bude použita na podujatie ,,Biliard pre deti a mládež," (Najmá opravu biliardového
stola a nákup príslušenstva).

Iv.
Zúčtovanie poskytnutej dotácie

1. Pdjemca je povinný použiť poskytnutú finaněnú dotáciu na účel uvedený v tejto
zmluve.
2. Prijemca sa zavďaile, že pri propagácii aktivít súvisiacich s realiáciou projektu, na ktoný
bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol realizovaný s finančným pdspevkom obce.
3. Pdjemca je povinný finančnú dotáciu ryčerpaí'v termíne do 31,12,202l.
4. Nelryčerpané finančné prostriedky je pdjemca povinný odviesť na účet poskytovateťa
v termíne do 31.decembra 2021.
5. Príjemca je povinný predložit' lyúčtovanie poskytnutej dotácie na predpísanom tlačive
(pdloha č. 3, VZN č. 512020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce), v termíne
najneskór do 15. decembra 2021, prípadne do 30 dní po ukončení jednorazovej akcie, na ktoru
bola dotácia poskytnutá.
6. Obec si lyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
7. Prijímatel' je povinný vrátit' dotáciu v plnej l}ške v pdpade, ak finaněné prostriedky budú
použité v rozpore so stanoveným účelom, alebo v pdpade, ak prijímatel' nepredloží
lyúčtovanie dotácie v stanovených termínoch .

v.
závercčné ustanovenia

l. Pdjemca dotácie je zodpovedný za dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich zo zitkona č.
2512006 Z. z. o verqnom obstarávaní a o anene a doplnení niektorých ákonov v platnom
znení ,
2. Obidve zmluvné strany r,yhlasujú, že sa áodli na celom obsahu zmluly, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
3. Zmluva nadobúda platnost'dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnost'dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a v súlade s ustanovením § 5
a) zil<ona č. 2I112000 Z.z. o slobodnom pristupe k informáciám v mení neskorších predpisov
v spojení s ustanovením § 47 a) zákona č . 40/1964 Zb. Občiansky zrikonník v platnom meni.
4. Táto zrnluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých obec obdtži 2 rovnopisy
a príjemca obdrží 1 rovnopis.

Ing. Milan
starosta obce

Mgr. L,ubomir Lorenčík
riaditel' DCVČ Važec

vo vťci dňa 41 l, LOL\ Vo Važci dna .!1:.:.,.5.?.4


