Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižný Klátov
Číslo zmluvy : 25/2015
OBEC
Nižný Klátov
Sídlo:
Hlavná 1/1, Nižný Klátov 044 12
IČO:
00 324 507
DIČ:
2021244896
Bankové spojenie:
VÚB banka, a.s.
Číslo účtu:
4721542/0200
V zastúpení:
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová, starostka obce
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“)
a
Príjemca:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
Hlavná 28, 041 83 Košice
179094
Mons. Bernard Bober – arcibiskup - metropolita
Slovenská sporiteľňa, a. s.
0660196483/0900

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,
uznesenia č. 40/2015 a Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2008 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2015
I.
Predmet zmluvy
Obec v zmysle citovaného uznesenia, VZN č. 3/2008, zákona č. 596/2003 Z.z., zákona
č.597/2003 Z.z. a nariadenia vlády č. 630/2008 Z.z. v znení nariadenia vlády č. 443/2012 Z.z.
poskytuje finančnú dotáciu na rok 2015 na jedno dieťa vo výške 62,70 eur.
Za obdobie od 1-8/2015 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 41,80 € počet detí 4,
(podľa zoznamu v prílohe č. 1 tejto zmluvy) spolu vo výške 167,20 €, € slovom
jedenstošesťdesiatsedem eur 20/100.

II.
Účel a lehota použitia dotácie
1. Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel: na mzdy pedagogických a nepedagogických
zamestnancov a prevádzku CVČ pri SŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23
Košice.
2. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
3. Dotáciu možno použiť do 31.8.2015. Podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom
Obce Nižný Klátov podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.
4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.8. 2015, je prijímateľ povinný nevyčerpanú
časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 10.09.2015.
III.
Spôsob platby
Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu na
základe tejto zmluvy jednorazovo, do 30 dní od účinnosti zmluvy. Variabilný symbol platby IČO obce Nižný Klátov 00324507.
IV.
Iné dohodnuté podmienky
1.Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný zúčtovať
poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a v tomto termíne aj
odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet obce Nižný Klátov.
2.Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude Obec Nižný
Klátov postupovať v zmysle osobitných predpisov/*
3.Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tejto
zmluvy vykonáva obec prostredníctvom hlavného kontrolóra obce.
4.Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku CVČ pri SŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50,
040 23 Košice je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne,
účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
_________________________________
/* § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p.

V.
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. Zmluva nadobúda
účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona číslo 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon
č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z.n.p., t.j. dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na
webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára (v súlade s § 5a ods. 5 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n.)

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží obec
a príjemca.

V Nižnom Klátove, dňa 30.6.2015
Zverejnené na www.niznyklatov.sk dňa 6.7.2015
Za obec

V Košiciach, dňa 30.6.2015

Za príjemcu

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
starostka obce
.............................................................

Mons. Bernard Bober
arcibiskup - metropolita
..........................................................

