Zmluva č. 1D/2020 oposkytnutí dotácie z rozpočtu obce
vzmysle VZN č. 1/2007
Čl.1.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. poskytovateľ dotácie:
Obec Vieska nad Žitavou
Zastúpený:

Obecný úrad Vieska nad Žitavou 64, 951 52
Štefanom Mladým, starostom obce

IČO:
Bankové spojenie:
(ďalej len Obec)

00308617
SK98 5600 0000 0022 4089 3003

.

2. prijímateľ:
Bc. Alena Frajková
Narodená:

Vieska nad Žitavou

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. 1/2007, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta/obce /obce túto
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2020
Čl. II
PREDMET ZMLUVY
Obec Vieska nad Žitavou v súlade s Uznesením č. 50/2020 z 10. zasadnutia obecného
zastupiteľstva vo Vieske nad Žitavou , konaného dňa 19.10.2020
sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu na úhradu nákladov pri zakúpení
ochranných pracovných pomôcok ako sú respirátory, plášť, rukavice, dezinfekčné
prostriedky na ruky, na povrchy /s virucídnym účinkom/
275,00 EUR
slovom dvestosedemdesiatpäť EUR

Čl. III.
ÚČEL POUŽITIA DOTÁCIE

1. Dotácia môže byť použitá na realizáciu projektu: „verejno-prospešné služby- terénna
opatrovateľská služba“ Termín november – december 2020
2. Dotáciu nie je možné použiť na úhradu stravných nákladov, nákup alkoholu a tabakových
výrobkov, refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcom roku, splácanie úverov
a úrokov poskytnutých úverov, náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi.
3. Prijímateľ je povinný použiť dotáciu výlučne na účel, na ktorý bola poskytnutá a je povinný
nakladať s ňou hospodárne, účelne a v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve.
4. Prijímateľ je povinný každú zmenu písomne nahlásiť poskytovateľovi do 10 dní od
rozhodujúcej skutočnosti.
Čl. IV.
SPÔSOB ÚHRADY AVYÚČTOVANIE
1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na
účet príjemcu na základe tejto zmluvy jednorazovo do jedného dňa od nadobudnutia
účinnosti zmluvy.
2. Dotácia nepodlieha ročnému zúčtovaniu.

Čl. V.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, VRÁTENIE DOTÁCIE, SANKCIE
1. Obec Vieska nad Žitavou si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu tým subjektom, ktorí
majú voči Obci nesplnené záväzky a pohľadávky z predchádzajúcich rokov.
2. Obec si vyhradzuje právo žiadať vrátenie celej dotácie ak:

Prijímateľ nedodrží podmienky v zmysle tejto zmluvy

Dotácia bude použitá v rozpore s touto zmluvou

Prijímateľ nedodrží povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy

Dôjde k porušeniu hospodárnosti s poskytnutou dotáciou

Prijímateľ neumožní vykonať kontrolu v súlade s platnými právnymi
predpismi

Prijímateľ ukončí svoju činnosť v termíne pred použitím dotácie.
3. Porušenie ustanovení tejto zmluvy prijímateľom sa bude považovať za porušenie finančnej
disciplíny a prijímateľ bude povinný uhradiť Obci Vieska nad Žitavou penále v súlade s §31
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. VI.
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 dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží 1 rovnopis
a príjemca obdrží 1 rovnopis.

Vo Vieske nad Žitavou dňa 18.11.2020

.......................................... .........
.................................................
za obec
Štefan Mladý, starosta obce

za príjemcu
Bc.Alena Frajková

Zmluva č. 2D/2020 oposkytnutí dotácie z rozpočtu obce
vzmysle VZN č. 1/2007
Čl.1.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. poskytovateľ dotácie:
Obec Vieska nad Žitavou
Zastúpený:

Obecný úrad Vieska nad Žitavou 64, 951 52
Štefanom Mladým, starostom obce

IČO:
Bankové spojenie:
(ďalej len Obec)

00308617
SK98 5600 0000 0022 4089 3003

.

2. prijímateľ:
Katarína Slánská
Narodená:

Vieska nad Žitavou

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. 1/2007, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta/obce /obce túto
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2020
Čl. II
PREDMET ZMLUVY
Obec Vieska nad Žitavou v súlade s Uznesením č. 50/2020 z 10. zasadnutia obecného
zastupiteľstva vo Vieske nad Žitavou , konaného dňa 19.10.2020
sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu na úhradu nákladov pri zakúpení
ochranných pracovných pomôcok ako sú respirátory, plášť, rukavice, dezinfekčné
prostriedky na ruky, na povrchy /s virucídnym účinkom/
275,00 EUR
slovom dvestosedemdesiatpäť EUR

Čl. III.
ÚČEL POUŽITIA DOTÁCIE
1. Dotácia môže byť použitá na realizáciu projektu: „verejno-prospešné služby- terénna
opatrovateľská služba“ Termín november – december 2020
2. Dotáciu nie je možné použiť na úhradu stravných nákladov, nákup alkoholu a tabakových
výrobkov, refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcom roku, splácanie úverov
a úrokov poskytnutých úverov, náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi.
3. Prijímateľ je povinný použiť dotáciu výlučne na účel, na ktorý bola poskytnutá a je povinný
nakladať s ňou hospodárne, účelne a v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve.
4. Prijímateľ je povinný každú zmenu písomne nahlásiť poskytovateľovi do 10 dní od
rozhodujúcej skutočnosti.
Čl. IV.
SPÔSOB ÚHRADY AVYÚČTOVANIE
1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na
účet príjemcu na základe tejto zmluvy jednorazovo do jedného dňa od nadobudnutia
účinnosti zmluvy.
2. Dotácia nepodlieha ročnému zúčtovaniu.

Čl. V.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, VRÁTENIE DOTÁCIE, SANKCIE
1. Obec Vieska nad Žitavou si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu tým subjektom, ktorí
majú voči Obci nesplnené záväzky a pohľadávky z predchádzajúcich rokov.
2. Obec si vyhradzuje právo žiadať vrátenie celej dotácie ak:

Prijímateľ nedodrží podmienky v zmysle tejto zmluvy

Dotácia bude použitá v rozpore s touto zmluvou

Prijímateľ nedodrží povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy

Dôjde k porušeniu hospodárnosti s poskytnutou dotáciou

Prijímateľ neumožní vykonať kontrolu v súlade s platnými právnymi
predpismi

Prijímateľ ukončí svoju činnosť v termíne pred použitím dotácie.
3. Porušenie ustanovení tejto zmluvy prijímateľom sa bude považovať za porušenie finančnej
disciplíny a prijímateľ bude povinný uhradiť Obci Vieska nad Žitavou penále v súlade s §31
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. VI.
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 dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží 1 rovnopis
a príjemca obdrží 1 rovnopis.

Vo Vieske nad Žitavou dňa 18.11.2020

......................................................
za obec
Štefan Mladý, starosta obce

..........................................................
za príjemcu
Katarína Slánská

