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Dodatok č. l k znrluve zo clňa 12,1,2022
o posl<ytnutí dotácie z ľozpočtu obcc Iilol<očov lta ľol<2022 / ŠJ l(lĺtl<očov

medzi:

oBEC KLoKoČoV

Aclľesa: I{okočov 962,023 22 I(lol<očor'
Staľostka obce: Jana Foldinor,á
IČo: 00314048
DIČ: 2020553040
Banl<ové spojenie: Pľirrra barrka Slovensko, a.s'
IBAN: SK17 5600 0000 0055 2810 0010
al<o poskytovatel' dotácie (cl'alej iba ,,obec")
a

Zákl,adná šlĺola Klol<očov - školsl.á jedĺrleň pľi ZŠ I(lolĺĺlčov

Adľesa: Klol<očov 9'16,023 22 l(lol<očov
zastťtpená: Ing' Jaľrrrila Itišťáková
IČo: O318L2289
Banl<ové s1lojenie: Pľima banka Slovensko ,a.s
IBAN: SI(59 5600 0000 0077 3551 7002
ako príjentca dotticie (d'alej iba 

',pľíjemca")

uzavľeli v zrrrysle $ 7 zál<orra o ľozpočĺ-ovýcll pl'avic1látch ťlzenrtrej sarnos1ll'ávy o Zl']lcnc a cloplrletrí
rliektoľýclr zákonov v zneni nesl<oľších pľeclpisov a platneho YZN č.3120l2 o ttľčctlí výŠl<y dĺltácie
rra pľevádzl<u a rnzcly rra dieťa rnateľskej školy a šl<olslĺýcb zaľiaclcrrí zo clňa 24.2.2Ol2 a ntĺ zĹĺl<1adc

rrovelizácie ó' 1612022 zo dťia 23.6.2022, ktoľou sa uľčltje výšl<a clotácie na rĺ>|< 2022

Dodatok k zmluve o posk)'tntrtí ĺIotácie z ľozpočttl obcc l(lol<očov v l'okĺl2072

T.

Prcclnlct dodntlĺu

I

obec l{okočov v zmysle uznesenia č.52212022 zo c]lia 23.06.2022 posl<ylr3e 1ll'íjerncovl
jednoľázové navýšenie finarrčnej dotácie vo výške 4104,5O euľ, siovotn: Š4ll'iĺisĺcŠ:t1lľi EUR a
P ti t' d e s i a ĺ' c e l l ĺ oll.

Pľíjemca clotácie sazaväzuje pouŽit'poskytrrr-rťir clotácill 1141,y1llatetrjc oc1Irriell/t4()0cur/ a

odclrodrrélr o l27 04,50euý v rol<u 7022.
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tI.
Úče l a lelrota použitia dotácic

DotáciLr.jc rlloŽnc 1ltlt"tŽit' tlajnrä tra

,/ oclllicĺry
'/ oĺlchochle

Pl'íjciĺlca tltltticic ľrôŽe poskyu-lutc pľostľiedl<y 1roužit'r, lehote clo 31.1,2.2022

ilI.
Spôsob platby

.Icdnol'ázové nar'ýšeirie bucle ľealizované bankovýrn prevodoľlr

IV.
l n ó clolrodnutó podntienI<y

Príjcrllca sa 'ZavilZLl.Jc porržit' posl<ytnLrtĺr firrančnťt dotácirr na ťrčely uveclené v tomto cloclatlcu.

Príjcrlrca.je povĺnný ĺjrlančrrĹr clotácitr vyčerpat' clo 3i.12. kalendárnelro roka, na ktoý bola dotácia
poslĺytnLrLá. .Ner'yčcrpané pl'ostĺ'icdky z poskytnutej dotácie príjenrca vráti do ľozpočnr obce do
3 1 .01 .2023.
Pl'ĺjclnlca.je povinný zúčtovat'c]otirciu k 31.12.2022' pľíjeľtca dotácie je povinný pľedložiť k
3 l .() l .20.l3 spr'ávu o zĹičtovatlí dotácie '

Obcc si vylrr'adzLr.1e pľávo l<ontroly pclrržitia pľidelenýclr finančných pľostľiedkov. Kontrolrt
clodl'žania ľozsaltrt, ťrčelrr a poclnrienok clolrodnrrtýclr v zmluve o poslrytnutí dotácie, ako aj

sprŕľvltosti vyúčtovartia a veollej rea|izácicje oprávnený vykonať hlavný kontľolóľ obce pocll'a $ 18d

ods. 2 písrn. cl) 'ziĺ]<r>rla č. 369lI9g0 Zb' o obecnom zriaclení v znení neskoľších pľedpisov. Žiadatel'
sa zavŽĺzrije rtllložnit'hlavnému l<ontrolóľovi obce výl<on tejto kontľoly.

V.
Zitvel'cčné ustanovenia

Obiclve ztlllrtl,lré stľany vyhlasujťl, Že sa zhodli na celorn obsairu dodatku, čo potvľdzrr.]ú svojimi
pocĺpismi. 'I'elrto clodatol< nadobĺrda platnost' dliom podpisu oboch zmluvných stľán a ťlčinnost'

naslcclrrjrrci cleň po zveľejnení.l'ento clodatok je vyhotovgny v 2 exemp|äroch, každá zo zrnluvných
stľárl obcll'žĺ j eclcri exetrr1rlár.

V I(lol<očorlc cliia I V l(lokočove dria

Za <tbec

Jana F'olc1inor,á
staľostka obce

Za pľíjcmcu
Ing. Jarrnila Krišťáková
ľiaditel'ka ZŠ

I

- t-


