ZMLUVA
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Belža v roku 2020
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 2/ 2020
I.
Zmluvné strany
Poskytovatel‘:
Názov:
Adresa:
Zastúpená starostom:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Belža
Bolža 80, 044 58 Soňa
Ing. Ondrej Pravda
OTP Banka Slovensko, a.s.
SK28 5200 0000 00000 0875 7876
iČo:
00323951
DIČ:
2021235810
ako poskytovateY dotácie (d‘alej iba „obec“)
a
Príj emca:
Názov:
Adresa:
Zastúpená starostom:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Seňa
Seňa 200, 044 58 Seňa
Ing. Marcela Gallová
Slovenská sporiteYňa, a. s.
SK76 0900 0000 0050 6414 2625
iČo:
00324698
ako príjemca dotácie (d‘alej 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. 1/2012, ktorým sa určuje
metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu
v roku 2020.
II.
Predmet zmluvy
Obec v zmysle uznesenia Obecného zastupitel‘stva obce Belža Č. 68/ 2019
zo dňa 12. 08.2019 schval‘uje finančnú dotáciu vo výške 20,00 €/na rok, slovom dvadsať eur,
pre každé dieťa s trvalým pobytom v obci Belža od 5-15 rokov, ktoré navštevuje centrum
voľného času.
Celková výška dotácie na rok 2020 je 140 € (slovom: Stoštyridsať Eur).
Finančnú dotáciu obec poskytne nasledovným žiakom Centra voľného času pri
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III,
Spůsob platby
Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet
príjemcu na základe tejto zmluvy do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Iv.
mé dohodnuté podmienky
Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto
zmluve.
Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpat‘ do 31.12.2020.
Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelnom čerpaní poskytnutej
dotácie najneskór však do 15.01.2021.
Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa ods. 4 tohto
článku predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia.
Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel
ako je v tejto zmiuve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce najneskör
do 15.01.2021.
V.
Záverečné ustanovenia
Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať
podYa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo
potvrdzujú svojim podpisom.
Táto zniluva nadobúda účimiosť nasledujúcim dňom Po dni zverejnenia v zmysle ust.
~ 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k ir‘formáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých poskytovateľ dotácie
a príjemca dotácie obdrží jeden rovnopis.
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