
ZiyĺLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Klokočov na ro|<202l l' Spolok pľiatel'ov Turzovky

medzi:

OBEC KLoKočoV

Adresa: Klokočov 962,023 22 Klokočov
Staľostka obce: Jana Foldinová
tČo: 00314048
DIČ: 2O2n5fiO4O
Barrkové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK17 s600 0000 005s 2810 0010
a\<o poskytovatel' dottÍcie (ďalei iba. ,,obec")
a

Spolok pľiatel'ov Turzovky

Adresa: Jašíkova 56,023 54 Turzovka
zastúpené: Mgľ. Dľahomíľ Velička, PhD.
ICO: 36144517
Bankové spojelrie: SLSP, a.s.

IBAN: SK12 0900 0000 0003 1034 0326
ako pľíjemca dotácie (ďalej iba,,pľíjemcď')

uzavľeli v zmysle $ 7 zákona o rozpočtoých pravidlách i;zemnq samospľávy o ZÍnene
a doplrrení niektorých zákonov v zneni neskorších pľedpisov a platného VZN, ktoľým sa
uľčrrje postup poskytovania dotácií ztozpočtu obce tuto

Zmluvu o poskytnutí dotácie zrozpočtu obce Klokočov v roku 2021

I.
Predmet zmluvy

obec Klokočov v zmysle uznesenia oZ č.3351202I zo dňa 11 .03.202I poskytuje pľíjemcovi
tinančnú dotáciu vo qýŠke 100,00 euľ, slovom; Stoeuľ

Príjemca dotácie sa zaväzuje pouŽiť poskýnutú dotáciu v ľoku 202I na vydanie publikácie
P'H.Juľinu - Jaľ na gľapách



il.
Účet a lehota použitia dotácie

Dotáciu je moŽné použiť len na účel uveden}i v Čhnku I tejto zmluvy. Pľíjemca dotácie môŽe
poskýnuté pľostľiedky použiť v lehote do 3Ll2,2027

ilI.
Spôsob platby

Fiľrančrrá clotácia bude poskytnutá bezhotovostným pľevodom z'Účtu obce na účet pľíjerrrcu clo
14 clní po cloľtlčení poc1písane.i znluvy .

IV.
Iné dohodnuté podmienlqy

Pľíjemca sa zaväzuje pouŽit' poskýnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto znrluve.
Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčeľpať ďo 3I.12' kalendárneho ľoka, na ktoľý bola
dotácia poskytrrutá. Nevyčerpané pľostriedky z poskytnutej dotácie pľíjemca vľáti do ľozpočtu
obce do 31.12.2021.
Pľíjemca je povinný zuótovat' dotáciu k 3I.I2'202I, príjemca dotácie je povinný pľedloŽit' )<

3I.I2.202I správu o zúčtovaní dotácie lpríIohač:.7l.
obec si vyhľadzuje pľávo kontľoly použitia pľidelených finančných prostriedkov. Kontrolu
dodľŽarria ľozsalru, účelu a podmienok dolrodnutých v zmluve o poskynutí dotácie, ako aj

spľávnosti vyÍrčtovania a vecnej realizácieje oprávnený vykonať hlavný kontrolór obce podl'a

$ 18d ods. 2 písm. d) zákona č' 36911990 Zb. o obecnom zriaďení vzĺeni neskoľšíclr
pľedpisov. Žiadateľ sa zaväzuje umožniť hlavnému kontľolóľovi obce výkon tejto kontľoly.

V.
Zá,ľerečné ustanovenia

obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujir
svojimi podpismi. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strár
aúčinnosť nasledujúci deň po zveľejnení. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exempláľoch,
kúdázo zmluvĺýclr stľán obdľŽí jeden exempláľ

V Klokočove clňa 3O.O3.2O2I V Tuľzovke dňa aĺu..?.,.!.r..?'?*I.

Za obec
Jana Foldinová
Starostka obce

Zapríjemcu
Mgľ. Dľahomír Velička, PhD
Spolok ľ1iateľov'Tl".e
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