
ZNíLt]vA
o posk.yíllllí Llolúcie z ],t)zpačíll abce llza^Orulá | znly:rle § 7 oLl.r, J zcikollLt č_ 583,20()1Z. :.

() l,()zpočta\,ých prl\,i(llách uzetnrcj xnnospfťl|),a o ! eíle L1 dopltlenl ltiekttl1,1',cll :ikanol,

medzi

žiadatefom:

Poskylovatel'om:

Sidlo

Zastúpcný:
Bankové spojenie:
čislo účtul
kld]ei lcn , :údolť] 1

Sidlo:
v zastúpcni:
lČo
Bankové spojenie
či.lo účt,,,
ldalel k,]t rusk\ íl^\ý?l' ]

TJ §PARTAK Vysoká nad Kysucou
Ústredie 215
023 55 Vysoká nad Kysucou
Ing, Pavol Holub
vi]B, u,.,

SK06 0200 0000 0036 4809 8059

a

OBEC \.YSOKÁ NAD KYSUCOU
Vysoká nad Kysucou 215,02355
Mgř. Anton Vařecha, st.rrasla obce

003l4340
vÚB Banka
sKl7 0200 0000 0000 ll821322

čr, r,
PRf,DMET ZMLUVY

Predmeiom zmluvy je poskytnutie dotácie z fozpočtu obce, obec v Zmysle lzneseíia oZ ě- 9/2019-

1l zo dňa 13.12.2019 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo \,ýške 25 000 € (sloýom:

.l1jadsat'piit'tisíc eui1, ktoré sa ávázuje žjadatel' po[žiť v plnej výške na bežné výdavky v záujme

utvárať á chrániť zdravé podmienky a zdraqý spdsob života a práce obyvateťov obc€, chrániť životné
prostredie, ako aj utváíať podmienky na zabezpečovanie zdíavotnej staíosdivosti, vzdeláVania,

kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti telesnej kultury a športu: Rozvoj športu
v obci vy§oká nad Kysucou.

čr. rr,
PODMIENKY POUŽITIA DOTÁCm

t) Poskytnuté ítnančné pťobtriedky sú účelovo viazané a žiadatel sa zaýáznje použiť ich v
zmysle § 19 ods. 3 zákona ě, 523/2004 Z, z. o íozpočtoyých pravidlách verejnej správy a o

zmene a doplnení niektoďch zákonov len na účel, ktorý je uvedený v čl. ], tejto zmluvy,
2) Po podpísaní zmlulry o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stíanami, sa finančné

píostíiedky uvedené v čl, I- poskytnú žiadatel'ovi bezhotovostným prevodom, resp, v
hotovosti na účet žiadatel'a zriadený v peňžnom ústave.

3) Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. L tejto zmluvy je žiadatel povinný \Túčtovať v termine

do 15.12. príslušného toka, V prípade, že zo všetbých okolnosti je zrejmé, že uvedený

termin Vyúčtovania nebude žiadatel'om dodržaný, je žiadatel' povinný na základe zdóvodnenej
pisomnej žiadosti požiadať poskytovateLa v lehole do t0 dní pred uplynutim stanoveného

termínu \,yúčtovania o prediženie terminu predloženia lyúčtovania,
4) Kontíolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnubýoh v zmluve o poskytnuti dotácie,

ako aj správnosti vyúčtovpnia a vecnej realizácieje oprávnený vykonať hlavný kontrolór obce
podl'a § tsd ods 2 pism, d) zákona č. 36911990 zb. o obecnom zriadeni v zneni neskoršich
predpisov Žiadatel' sa zavazuje umožniť hlavnému konŤolórovi obce výkon tejto kontroly,
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5) Žiadatcl'ie povinný vrátit'poskvtovatel'ovi finančné prostricclk_v, ktoré neboli použite na irčel
dohoclnutý r, čl, L tejto zmlur,,v. a to v plnej \,ýške surny poskvtrilrtej dotacle
a) poýinnosť žiadatel'a vrátit'poskytnuté finančnó prostrierlk_v- sa vzt.alrujc aj na pripac1. ak
poskyto\atcl'Zisti tť]to sklltočnosť z pred]oženi,ch cloklaclor, (z ivúčtolaniaj
b) povinnost' sa vzt'ahLúe na Vrátenie takej vÝšk1, finančnÝci prostriedko\. ktoú \yčis]j
poskvloVatel'
c) žiadale]'je povinný vrátit' poskvtovate].ovi aj iú Vyšku finančných prostliedkor,, ktoril
nevvčerpal do výšk}, posk},mutej dotácie
d) zrllul,né stranv sa do]rodli na vráteni llnančrrých prostriedkov do ]0 - tich dnr od cloručenia
Výz\,t, posk,\,tovatel'a

6) Ziadalel' nie je povinn1, víátji posk!,tovalel.oll v!,rros}. (úroky) z týchto finančných
1' o,tr e.lkor I to,c h,, r p,ip,.,,nq,,r r"t,o u6",

7) V pripade. že rrebuclťL dodržané zmlrrvnc dolroclnuté podmienky posk_vto\alcI' sr bude
Uplatriovat' od žiadatei'a svoje finančné nárok1, spolu s rrrokon'z orneškania ccstou
prisJušného súclrr

čl. I .

zíverečné ustanoycnia

]) Ncdod.žanie podmjenok dohodnulých v zlluve sa poVažuje Za polrršcnie rozpočtol,cj
discipljnl,v zrnvslc _§ :]1 zákona_a 52] 2OO4.7 z o lozpočto\\ch praiidlach vere1nej správi
a o zncne a doplIeni njektodch zakono! žradatet.. ktnr,} porrrsLi rclzpočtovir alcipiinu 1epolinný neoprár,nene použitit dotáciu vrátit'do rozpočtrr obcc

2) ZnrTuva je ,yhoto,cná r,štyloch rovnopisoch. z ktorych d,a clostane žiac]atel' a dla
poSkvtoVatel'

j) znrluvu jc nrožnó zmenit' len po vzájomnej dohode oboch znrluvných stlán. a to lorn]ou
p1,onrvcLl dljd,.l o\

4) Zmluvné ýrany si zmluVu prečitali, porozrrnlelijej obsahu. prehlaSuju. že nebola Llzatvorená v
_ liesni ani za nevýhodnych poclmienok a rla znak súhlasu.ju vo vIastnom rlene poclpisujťr
5)Zln]uva nadobúda účinnost' na dnlh_y" dcň od 1c.1 zvelejnenla na internetól,ej'stránke

poskytovatel'a a žiadatel'dáva sirhlas k zvereineniu znlluVv

\i) \'\soke] rrad Kysucou dňa 27 I2 2019

-í{q
poskytovate1' žiadatel'
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