
                                                                  Z M L U V A   č . 1/2020

o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe VZN 
obce Lechnica č. 2/2006 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

                                                          
Poskytovateľ: Obec Lechnica, 059 06  Lechnica 92
                       zastúpená: Jozefom Musalom, starostom obce
                      IČO: 00696293

          DIČ: 2020703300
                      Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s., pobočka Stará Ľubovňa
                      číslo účtu: 8779485/5200
                      IBAN: SK40 5200 0000 0000 0877 9485
                      (ďalej ako poskytovateľ)

Príjemca:       Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja, 065 34  Haligovce 24
                      zastúpená: Ing. Miroslavom Poláčkom, riaditeľom školy

         IČO: 42078415
         DIČ: 2022458438
         Bankové spojenie: VÚB Banka. a.s.

                      číslo účtu: 2361342953/0200
                       IBAN: SK09 0200 0000 0023 6134 2953
                      (ďalej ako príjemca)
                       

                                            
                                                               Článok I.
                                                   Všeobecné ustanovenie

Táto zmluva sa uzatvára v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                               Článok II.
                                                          Predmet zmluvy

Poskytovateľ dotácie sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020  vo výške 
60,00  eur. Dotácia bude použitá na náklady spojené so záujmovým vzdelávaním pre 1dieťa s trvalým 
pobytom v obci Lechnica.

                                                              Článok III.
                                                    Podmienky použitia dotácie

1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a príjemca sa zaväzuje použiť ich v zmysle § 19 ods. 
3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov len na účel, ktorý je uvedený v čl. II tejto zmluvy. Príjemca taktiež zodpovedá za účelné a 
hospodárne použitie dotácie a jej riadne vedenie v účtovníctve.

2. Po podpísaní tejto zmluvy  sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť uvedené finančné prostriedky uvedené 
     v čl. II. tejto zmluvy bezhotovostným prevodom na účet príjemcu vedený v peňažnom ústave a to 
     v lehote najneskôr do 31. 3. 2020.



                                                           Článok IV.
                                                      Vyúčtovanie dotácie

1. Príjemca dotácie je povinný na žiadosť poskytovateľa dotácie predložiť všetky doklady preukazujúce
    použitie dotácie v zmysle čl. II tejto zmluvy.
2. Nepoužité finančné prostriedky z dotácie je príjemca povinný vrátiť bez zbytočného odkladu 
    v priebehu roka 2020  na účet poskytovateľa.
3. Kontrolu dodržiavanie rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytovaní dotácie je
    oprávnený vykonať hlavný kontrolór obce, resp. poverený zamestnanec obce. Príjemca sa zaväzuje    
    umožniť uvedeným osobám výkon tejto kontroly.

                                                                Článok V.
                                                      Záverečné ustanovenia

1. Zmluva ja vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane jeden rovnopis.
2. Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to formou písomných 

dodatkov.
3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že nebola uzatvorená v tiesni ani 

za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť od nasledujúceho dňa 
     po zverejnení na internetovej stránke povinnej osoby.

V Haligovciach dňa                                                                     V Lechnici dňa  5. 3. 2020 

       ….......................................                                                 …......................................
         Ing. Miroslav Poláček                                                                  Jozef Musala
              riaditeľ školy                                                                          starosta obce                                            


