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Z 4. SEP1013 
Zmluva 1-,- -

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obcE e ,lIJY1/O
j

1; 

Poskytovateľ: Obec Velčice 
Sídlo: Obecný úrad, 951 71 Velčice73 

V zastúpení: Ing. Ľubomír Gahír, starosta obce 
IČO: 308544 
DiČ: 2021038052 

Bankové spojenie: VÚB 
Čislo účtu: 30520 I 62/0200 
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba "poskytovatel''') 

Príjemca: 
Názov: 

zastúpená/é: 
IČO: 
DiČ: 

a 
Mesto Zlaté Moravce 
Mestský úrad , Ulica I. mája 2, 
953 Ol Zlaté Moravce 

Ing. Peter Lednár CSc. , primátor mesta 
00308676 
2021058787 

bankové spojenie: Prima banka Zlaté Moravce číslo účtu: 22600100001 /5600 
ako príjemca dotácie (ďalej iba "príjemca") 

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 
predpisova v zmysle Uznesenia OZ Velčice Č. IIN7 zo dňa 12.03.2013, ktorým sa určuje 
výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia na II. polrok školského 
roka 2012/ 2013 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obcc na II. polrok 201212013 

I. 
Predmet zmluvy 

Obec Velčice poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu na II. polrok 2012/ 2013 najedno dieťa 
vo výške 15,- EUR, počet detí 3, (podľa zoznamu v prílohe č. l tejto zmluvy) spolu vo výške 
45,- EUR, slovom štyridsaťpäť EUR. 

ll. 
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 Zlaté Moravce. 

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

3. Dotáciu možno použiť do 31.12.2013. Podlieha povinnému polročnému zúčtovaniu s 
rozpočtom Obce Velčice podl'a prílohy Č. 2 tejto zmluvy. 

I zl. SEP10n 
Zmluva ,-

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Velčice cl/JY,;?/ /tJ/1; 
Ir' . I . 

Poskytovateľ: 

Sídlo: 
V zastúpeni: 
IČO: 
DIČ: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Obec Velčice 
Obecný úrad, 951 71 Velčice73 

Ing . Ľubomír Gahír. starosta obce 
308544 
202\038052 

VÚB 
30520 l 62/0200 

ako poskytovatel' dotácie (ďalej iba "poskytovatel"') 

Príjemca: 
Názov: 

zastúpená/é: 
IČO; 
DrČ : 

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

Ing. Peter Lednár CSc., primátor mesta 
00308676 
2021058787 

bankové spojenie: Prima banka Zlaté Moravce číslo účtu: 22600 10000 \ /5600 
ako príjemca dotácie (ďalej iba "príjemca") 

uzavreli v zmysle § 51 zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonnika v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona Č. 58312004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisova v zmysle Uznesenia OZ Velčice Č. 1/ AJ7 zo dňa 12.03.2013, ktorým sa určuje 
výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školskébo zariadenia na II. polrok školského 
roka 2012/2013 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na ll. polrok 2012/ 2013 

l. 
Predmet zmluvy 

Obec Velčice poskytUje príjemcovi finančnú dotáciu na n. polrok 2012/20 I J na jedno dieťa 
vo výške 15,- EUR, počet detí 3, (podľa zoznamu v prílohe č . I tejto zmluvy) spolu vo výške 
45,- EUR., slovom štyridsaťpäť EUR. 

ll. 
Účel a lebota použitia dotácie 

\. Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel: na mzdy pedagogických a 
nepedagogických zamestnancov a prevádzku školskeho zariadenia CVČ Zlaté Moravce. 

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

3. Dotáciu možno použiť do 31.12.2013. Podlieha povinnému polročnému zúčtovaniu s 
rozpočtom Obce Velčíce podľa prílohy Č. 2 tejto zmluvy. 



4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.2013, je prijímateľ povinný 
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet poskytovatel'a do 31.12.2013. 

III . 
Spôsob platby 

Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu poskytovateľa na účet 
príjemcu na základe tejto zmluvy jednorázovo po podpísaní zmluvy poskytovatel'om a 
príjemcom. 

IV. 
Iné dohodnuté podmienky 

I. 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 
tenníne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet poskytovateľa. 

2. Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude 
poskytovateľ postupovať v zmysle osobitných predpisov/ · 

3. Ročná výška dotácie je vždy závislá od skutočnej výšky poskytovateľa prijatých 
podielových daní zo štátneho rozpočtu. V prípade poskytnutia podielových daní Obci 
Velčice v sume nižšej ako 100 % z priznanej výšky podielových daní v príslušnom 
kalendárnom roku, sa príjemcom dotácie podľa čl. 3 tohto VZN zníži jej výška o túto 
sumu rovnakým percentuálnym podielom, ktorej konečná úprava sa vykoná v mesiaci 
december príslušného kalendárneho roka. 

4. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 
tohto VZN vykonáva poskytovatel' prostredníctvom hlavného kontrolóra poskytovateľa. 

5. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť 
všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie 
pridelených finančných prostriedkov. 

; . § 31 zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. 

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 od 
nasledujúceho dňa po zverejnení na web stránke poskytovateľa. 

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

I ·· hd H·q·ol010 Vo Ve člClac ňa .................. . V Zlatých Moravciach dňa .. P.L». .. .t.p.I!> 

za poskytovateľa Za príjemcu 

Ing. Ľubomír Oa 

4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.2013 , je prijímatel' povinný 
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späl' na účet poskytovatel'a do 31.12.2013. 

III . 
Spôsob platby 

Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu poskytovatel'a na účet 
príjemcu na základe tejto zmluvy jednorázovo po podpísaní zmluvy poskytovateľom a 
príjemcom. 

IV. 
Iné dohodnuté podmienky 

I. Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnost' v priebehu kalendárneho roka, je povinný 
zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenja činnosti a v tomto 
termíne aj od viest' nevyčerpané finančné prostriedky na účet poskytovateľa. 

2. Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude 
poskytovateľ postupovať v zmysle osobitných predpisov/· 

3. Ročná výška dotácie je vždy závislá od skutočnej v~'šky poskytovateľa prijatých 
podielových daru zo štátneho rozpočtu. V prípade poskytnutia podielových daní Obci 
Velčice v sume nižšej ako 100 % z priznanej výšky podielových daní v príslušnom 
kalendárnom roku, sa príjemcom dotácie podl'a čl. 3 tohto VZN zníži jej výška o túto 
sumu rovnak)''l11 percentuálnym podielom , ktorej konečná úprava sa vykoná v mesiaci 
december príslušného kalendárneho roka. 

4. Finančnu kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 
tohto VZN vykonáva poskytovateľ prostredníctvom hlavného kontrolóra poskytovatel'a. 

5. Príjímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školskébo zariadenia je povinný predložít' 
všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, učelné a účinné vynaloženie 
pridelených finančných prostriedkov. 

1* § 3 1 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtov)'ch pravidlách verejnej správy vz. n. p. 

V. 
Záverečné ustanovenia 

l. 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 od 
nasledujuceho dňa po zverejnení na web stránke posky1ovateľa. 

J . Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží I rovnopis a 
prijemca obdrží l rovnopis. 

V V Iv • • hd V 1Cf·Q·oI01ô o e C1C13C na ........ .......... . V Zlatých Moravciach dňa .. p.$.. .JP. ... t.p.J~ 



Prilohu č. I 

Zoznam detí navštevujúcich: CVČ, Rovňanova 7,95301 Zlaté Moravce 

P.L'. Meno a priezvisko Dátum nar. Adresa trvalého poby tli 

1. Ivana 
TeSiková 

2. Timea 
Krajčiová 

3. Barbora 
Krajčiová 

4. 

5. 

6. 

7. 

(POZNAMKA : o veriľpodl'a skuločných prihlá~ok, podpísaných rod,ú ni detí) 



Príloha č. 2 
k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce ...................................... ........... . 
číslo zmluvy: ............... . 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou ...................................... . 

V súlade so zmluvou č ................. o poskytnutí finančnej dotácie zo dňa ............................ . 

Príjemca dotácie: 
Názov CVČ, školského zariadenia: 
Adresa 
IČO 
Štatutárny zástupca 

~~ýška dotácie pos~tnutej obcou 
Učel použitia dotácie (v súlade so zmluvou 
o poskytnutí dotácie) 

L 

v ................................... dátum: ......................... . 

podpis Jtatutarneho zástupcu a pečiatka 

Overenie zúčtovania za Obec .................................................. .• 

Meno. priezvisko .......................................................................... podpis ....................... . 

v ........................................................ , dňa .................... . 

Príloha Č. 2 
k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie l. rozpočtu Obce ............................... ......... ........ .. 
číslo zmluvy: ............... . 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou ...................................... . 

V súlade so zmluvou č . ... ........ .. ... o poskytnutí finančnej dotácie zo dňa 

Príjemca dotácie: 
Názo,' CVČ, školského zariadeo.ia: 

, Adresa 
IČO 
Štatutárny zástupca 

. -

_ Yi'ška dotácie posky_tnutej obcou 
Učel použitia dotácie (v súlad~ .jO ZmIU\'I.l\1 

IO poskytnutl dotácie) 

v ............ ..... ........... ....... dátum: ......................... . 

podpis 'falUlórneho záswpc/I eJ pečiatka 

Overenie zučlovarua za Obec ................ .. ....... ... ... ... .... ........ ..... , 

Meno. priezvisko .. .. ....... ............ ..... .. ... .... .... ..... .... .... ...... ..... .... .. ... podpis ... ..... .. .. .. ........ .. 

V .............. ... .. .. .. ...... .. .. ...... .. ..... _ .... ...... dňa .. ...... .... ..... ... . 


