Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Šindliar
Číslo zmluvy : 1/2017
OBEC Šindliar
Sídlo: Šindliar 144, 082 36 Lipovce
IČO: 00327824
DIČ: 2020548178
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko Prešov
Číslo účtu:
SK12 5600 0000 0088 1912 9001
V zastúpení: Ing. František Sedlák, starosta obce
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“)
a
Názov: Mesto Prešov
Právna forma: obec
adresa sídla: Hlavná 73, 080 01 Prešov
zastúpené: Ing. Andrea Turčanová
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679
bankové spojenie: 4008592758/7500, ČSOB, a.s. pobočka Prešov
IBAN: SK32 7500 0000 0040 0859 2758
ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“)
uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2006 zo dňa 10.03.2006, ktorým sa určujú
podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Šindliar,
Zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2017.
I.
Predmet zmluvy
Obec v zmysle citovaného VZN č. 2/2006 a uznesenia obecného zastupiteľstva č. 21/2016
poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu na rok 2017 na deti podľa zoznamu v prílohe č. 1
tejto zmluvy, spolu vo výške 73,00 eur slovom sedemdesiat tri EUR.
II.
Účel a lehota použitia dotácie
1. Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel: na mzdy nepedagogických zamestnancov
a prevádzku CVČ Základná škola, Československej armády 22, Prešov.
2. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne
a účelne.
3. Dotáciu možno použiť do 30.11.2017. Podlieha povinnému zúčtovaniu s rozpočtom Obce
Šindliar podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. Pri zúčtovaní je prijímateľ povinný predložiť

doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených
finančných prostriedkov
4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 30.11.2017, je prijímateľ povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12.2017.
III.
Spôsob platby
Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu
na základe tejto zmluvy jednorazovo.
IV.
Záverečné ustanovenia
1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nasledujúci deň po zverejnení na web stránke obce.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží 1 rovnopis a príjemca
obdrží 1 rovnopis.

V Šindliari dňa 23.05.2017
Za poskytovateľa

................................................
Ing. František Sedlák, starosta

Zverejnená dňa 26.05.2017

V Prešove dňa 23.05.2017
Za príjemcu

.................................................
Ing. Andrea Turčanová, primátorka

Príloha č. 1

Zoznam detí navštevujúcich CVČ
Základná škola, Československej armády 22, Prešov
P.č.

Meno a priezvisko

Dátum nar.

Adresa trvalého pobytu

1.

Oliver Sivák

19.12.2004

Šindliar 64

Príloha č. 2
k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Šindliar
číslo zmluvy : 1/2017

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Šindliar
V súlade so zmluvou č. ................ o poskytnutí finančnej dotácie zo dňa .............................
Príjemca dotácie :
Názov CVČ:
Adresa
IČO
Štatutárny zástupca
Výška dotácie poskytnutej obcou
Účel použitia dotácie (v súlade so zmluvou
o poskytnutí dotácie)

V................................... dátum: ..........................
..............................................................
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka

Overenie zúčtovania za Obec ...................................................,
Meno, priezvisko.......................................................................... podpis ........................
V ........................................................, dňa .....................

