
Dohoda č. 0112013 
o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12 

písm. d) zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova o kontrole 

spôsobu použitia poskytnutých finančných prostriedkov 

OBEC MACHULINCE 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ : 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Hlavná 115, 951 93 Machulince 
00308234 
2021037931 
Prima banka Slovensko, a.s. 
2219541003/5600 

zastúpená: Bohumilom Bielikom, starostom obce 
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba "obec") 

Príjemca: 
Názov: 

zastúpená/é: 
IČO: 
DIČ: 

a 
Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad, Ulica 1. mája 2, 
953 01 Zlaté Moravce 

Ing. Peter Lednár CSc., primátor mesta 
00308676 
2021058787 

Bankové spojenie: Prima banka Zlaté Moravce 
Číslo účtu: 2260010001/5600 
ako príjemca dotácie (ďalej iba "príjemca") 

I. 
Predmet dohody 

Obec Machulince na základe uznesenia obecného zastupiteľstva zo 14. riadneho 
zasadnutia konaného dňa ll. marca 2013 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu na I. polrok 
2013 najedno dieťa v sume 31 ,- eur. 
Podľa zoznamu v prílohe č . l tejto dohody je počet detí celkom 7, spolu finančné prostriedky 
poskytnuté na I. polrok 2013 sú vo výške 217,- eur slovom dvestosedemnásť EUR. 

II. 
Účel a lehota použitia dotácie 

l . Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel: na mzdy pedagogických a 
nepedagogických zamestnancov a prevádzku školského zariadenia CVČ, Rovňanova 7, 
953 01 Zlaté Moravce. 

2. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne 

a účelne. 
3. Dotáciu na I. polrok 2013 možno použiť do 30.08.2013 . Podlieha povinnému zúčtovaniu s 

rozpočtom Obce Machulince podľa prílohy Č. 2 tejto dohody. 
4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 30.08.2013, je prijímateľ povinný 

nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 10.09.2013. 



III. 
Spôsob platby 

Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu 
na základe tejto dohody hneď po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami. 

IV. 
Iné dohodnuté podmienky 

1. Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný 
zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a v tomto 
termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet Obce Machulince. 

2. Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude Obec 
Machulince postupovať v zmysle osobitných predpisov. 

3. Výšku poskytnutej dotácie schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Machulince. 
4. Prijímateľ fmančných prostriedkov súhlasí s tým, aby poskytovateľ - obec Machulince 

v súlade s § 6 ods. 22 zák. Č. 563/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov 
vykonala finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s prideleným i finančnými 

prostriedkami, pričom bude kontrolovať efektívnosť a účelnosť ich využitia. 
5. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, 

efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov. 

V. 
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 web stránke obce. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží 1 rovnopis a príjemca 
obdrží 1 rovnopis. 

V Machulinciach dňa .J...1:.~r .. ~?~~ 

Zverejnená dňa .!f .~ ..... 2013 

Za obec Za príjemcu 

.. .... .. ~ .......... . 


