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ZMLUVA

o poskytnuti dotácie
č. 292/2011
uzatvorená podľa § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Detva č. 11/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

Poskytovaiei : Mesto Detva
zastúpené: ing. Ján Šufliarský, primátor
so sídlom Tajovského 7, 962 12 Detva
IČO: 319805
D!Č: 2021318651
Bankové spojenie ; V U B a.s, retaiiová pobočka Detva
Číslo účtu: 19724412/0200
{ďalej len mesto)
a
Žiadateľ:

Zakiadná škola
zastúpené: (Wgr. Kíára íVficháiíková, riaditeľka
so sídlom : Kukučínova 480/6, 982 12 Detva
IČO: 37831259
DIČ:2021672939
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a„s=
Číslo účtu: 7376801/5200
(ďalej len žiadateľ)

I.
Predmet z m l u v y
Mesto Detva na základe tejto zmluvy v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
Mes^a Detva č. 11/2009 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta poskytuje žiadatefovi
z rozpočtu Mesta Detva dotáciu
vo výške : 500,-€
slovom: päťsto eur

na projekt: Cvičíme si každý deň

Účel použitia f i n a n č n ý c h prostriedkov
Poskytovatel poskytne finančné prostredky
nasíedo'-né položky: nákup náradia.

v'

v súlade s predmetom tejto zmluvy na
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ni.
Podmienky zmluvy
1. Dotácia je prísne účelovo viazaná a môže sa použiť iba na účel podľa čl. IL tejto
zmluvy pri dodržaní maximálnej hospodárnosti.
2. O zmenu termínu alebo účeíu musí žiadateľ požiadať písomne pred realizáciou
zmeny termínu alebo účelu dotácie primátora mesta alebo Mestské
zastupiteľstvo.
3. Finančné prostriedky poskytie Mesto Detva priamo na účet žiadateľa v termíne
do 14 dní od podpísania zmluvy.
4. Žiadateľ nesmie z finančných prostriedkov poskytnutých na základe tejto zmluvy
poskytnúť dotáciu iným právnickým alebo fyzickým osobám.
5. Poskytnutá dotácia podľa čl. I. tejto zmluvy môže byť použitá iba do konca
rozpočtového - kalendárneho roka, v ktorom bola poskytnutá.
6. V prípade, že účel. na ktorý bola poskytnutá dotácia, žiadateľ nebude realizovať,
je povinný o tejto skutočnosti okamžite poskytovateí'a informovať.
7. Nevyčerpané finančné prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť na účet Mesta Detva
najneskôr do £0 dní od ukončenia akcie, na ktorú bola poskytnutá dotácia.
8. Žiadaíeí oude dôstojne, viditeľne a preukázateľne prezentovať Mesto Detva na
akcii, na ktorú mu bola dotácia poskytnutá.

ÍV.
Vyúčtovanie dotácie
1 Žiatíaieľ je povinný predložiť Mestu Detva ^'yúčtovanie dotácie na projekt ihneď,
najneskôr do 60 dní od ukončenia akcie, v opačnom prípade je žiadateľ povinný
vrátiť dotáciu bezodkladne.
2. V orípade, ak sa záležitosť, na ktorú sa poskytuje dotácia realizuje v 4. štvrfroku,
je potrebné vyúčtovanie doložiť najneskôr do 31.1.2012.
3. Vyúčtovanie dotácie musí obsahovať:
- rozpočet projektu - príloha Č.2, V Z N č. 11/2009 ( vyplnené stĺpce č. 3 a 4:
Skutočnosť v € *a Číslo dokladu * )
- jednotiivé položky musia byť doložené fotokópiami účtovných dokladov (faktúry
- objednávka, dodací list, súpis vykonaných prác., zmluvy s dodávateľom, a pod.)
~ výpisy z banky a súpis dokladov s uvedením dátumu a čísla účtovného dokladu,
predmetu finančnej operácie, dodávateľa, resp, odberateľa, dátum úhrady,
zoznam účastníkov a ďalšie údaje preukazujúce použitie dotácie
-výdavkové pokladničné doklady - doložené príjmovými pokladničnými dokladmi
potrebnými k vyúčtovaniu finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu
Mesta Detva.
4. Ak žiadateľ predloží doklady na finančné prostriedky vynaložené pred uzatvorením
zmluvy o poskytnutí dotácie, tieto môžu byť akceptovateľné iba v prípade, ak boli
vynaložené v príslušnom rozpočtovom roku a na účel podľa čl. II. tejto zmluvy.
5, Číseinú a vecnú stránku vyúčtovania potvrdí svojím podpisom štatutárny zástupca
žiadateľa, ktorý zodpovedá za účelové použitie dotácie a za predložené
vyúčtovanie.
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V.
Ostatné dojednania
1.V prípade zistenia nedostatkov vo vyúčtovaní poskytovanej dotácie za
predchádzajúce obdobie si Mesto Detva vyhradzuje právo pozastaviť poskytovanie
dotácie podľa čl. 1. tejto zmluvy do doby odstránenia nedostatkov z vyúčtovania
predchádzajúcej dotácie.
2.Žiadateľ sa zaväzuje umožniť zamestnancom Mesta Detva vykonanie kontroly
účtovných dokladov predloženého vyúčtovania dotácie poskytnutej podľa tejto
zml'jvy.
3.Ak žiadateľ neoprávnene použije alebo zadrží poskytnutú dotáciu, je povinný ju
Mestu Detva vrátiť v zmysle V Z N č. 11/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Detva.
4.Žiadateľ sa zaväzuje uvádzať, že podujatie bolo uskutočnené s použitím finančného
príspevku Mesta Detva.

V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeniť zm'uvu je možné iba písomným dodatkom k zmluve podpísaným oboma
zmluvnými stranami.
2. Mesto Detva môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zanikne dôvod na poskytnutie
dotácie.
3. Zmiuva j'e vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých obdrží každá zmluvná
sirana po jednom vyhotovení.

V Detve dňa

í T n n

m

Ing. Ján Šufliaŕský
primátor mesta

M ^ . Klára Micháliková
štatutárny zástupca

