
Zmluva č. 9I202UNIO Matice Slovenskej vo Važci
o po§kytnuti íinančnej dotácie z rozpočtu obce Yažec v roku 2021

uzatvorená medzi:

poskytovatel'om: Obec Važec
sidlo: Na Harte 19,032 6l Važec
štatulárny zástupca: lng. Milan Lištiak - starosta obce
rčo: 00315842
DIč: 2020581706
Bankové spojenie: VÚB, číslo účtu: 2392334210200

IBAN sK65 0200 0000 0000 2392 3342

/ďalej len poskylovatel'/

Príjemca: Dom Matice slovenskej
Nrizov: Miestny odbor Matice §lovenskej vo Važci
právna forma: miestny odbor
sidlo: 032 61 Yažec
zastúpená: riaditelbm Domu MS v LM Bc. Marekom Nemcom

. predsedom Miestneho odboru MS Mgr. Margitou Hybenovou
ICO: 0|79027067
Bankové spojeniel SLoVENSKÁ sPoRlTELŇA, a.s., číslo úětu: 334Eó6998/0900

IBAN: SK 32 0900 0000 0003 3486 6998

/ďalej len prijímatel7

uzavreli v zmysle § 5l zákona ě. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
v nadviiznosti na ustanovenie § 7 zákona ě. 58312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o zmene a doplnení niektoqých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne
závázného nariadenia é. 5l20Z0, ktorým sa určujú podmienky poskYovania doúícií z rozpočtu obce
túto

Zmluvu o poskltnutí dotócie z rozpoětu obce v roku 202l.

článok I
Predmet a účel zmluvy

l. Obec Važec v zmysle uznesenia OZ ě.24812020 zo dňa l0. l2. 2020 poskytuje príjemcovi ťrnančnú
dotáciu vo výške 1.000,00 eur.
2. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. l tohto článku prijíma.

čHnot II
Spósob platby

l. Finančná doácia bude poskytnuta beáotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu na
základe tejto zmluvy jednorazovo.

čtánot III
účel dotácie

l.Dotáciu poskytnutu v oblasti worby, rozvoja, ochrany a ptezenácie duchovných a kultúrnych
hodn6t možno použiť na:



- výdavky súvisiace s kultumym podujatím ,,Jarné nápady",
- výdavky súvisiace s významnly'mi l,rýročiami v roku 2021,
- výdavky súvisiace s kultúmym podujatím ,,Vianočné tradíci€ vo Vžci..,
- výdavky súvisiace so starostlivosťou o hroby (úprava a kvetinová výzdoba hrobov,

památníkov rodákov a významných osobností obce, atd'.),_ výdavky na kancelárske potreby.

Iv.
Zúčtovanie poskytnutej dotácie

'l. Príjemcaje povinný použiť poskYnutú finaněnú doáciu na účeI uvedený v tejto
zmluve.
2. príjemca sa zavázuje, že pri propagácií aktivít súvisiacich s realiáciou projektu, na ktoď bola
doácia poskynutá, uvedie, že projekt bol realizovaný s finančným pdspevkom obce.
3. Príjemcaje povinný finančnú dotáciu vyčerpat'v termíne do 31.12.2021.
4. NevyČerpané finančné prostriedky je príjemca povinný odviesť na účet posk}tovatel'a v termíne do
3l.decembra 202l.
5. Príjemca je povinný predložiť vyúětovanie poskytnutej dotácie na predpísanom tlačive (príloha č.
3, VZN č, 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpoětu obce), v termíne najneskór do l5.
decembra 202l, pdpadne do 30 dní po ukončení jednorazovej akcie, na ktorú bola dotácia poskynutá.
6. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených íinančných prostriedkov.
7. prijímatel'je povinný vátiť dotáciu v plnej výške v prípade, ak finančné prostriedky budú použité
v rozpore so stanoveným ÚČelom, alebo v prípade, ak prijímatel' nepredloží vyúčtovanie dotácie
v stanovených termínoch .

v.
závereěné ustanovenia

l. Príjemca dotácie je zodpovedný za dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich zo zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektoných zákonov v p|atnom znení ,

2, Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
3. zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávatelh v súlade s ustanovením § 5 a)
zákona č. Z1l/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení
s ustanovením § 47 a) zákona č. 40l|964 Zb. Občiansky zákonnik v platnom znení.
4. Táto zmluvaje vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých obec obdrží 2 rovnopisy
a príjemca obdrží l rovnopis.

Mgr. Margita Hybenová
predsedníčka MO MS vo Važci

riaditel' Domu Matice Slovenskej

V Liptovskom Mikuláši ara ..l.:1.:.?.9,1/

é,x
1 . t^^^J

starosta obce

Vo Važci dňa I7 .2.2021


