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o poskytnutí fiuau~uej dotácie z rozpočtu o~.-;~;§~o'V-~ 1 
Císlo zmluvy: 12/2014 L---- ___ ,_,, ______ _____ L _ ____ --

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

SKÝCOV 
Školská 294, 951 85 Skýcov 
00308421 
2021037986 
Prima banka Nitra 
0819351001/5600 

V zastúpení: Mgr. Tomáša Kolembusa, starostu 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: 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 
predpisov a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Skýcove č. 117/2013 zo dňa 26. marca 
2013 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na 1. polrok školského roka 2014/2015 

1. 
Predmet zmluvy 

Obec v zmysle citovaného Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Skýcove č. 117/2013 
poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu na I. polrok školského roka 2014/2015 na jedno dieťa 
vo výške 4,- eura/mesiac. Finančné prostriedky sa budú poskytovať za mesiace september 
2014 - december 2014. Počet detí k 2.9.2014 (podľa zoznamu v prílohe č. 1 tejto zmluvy) je 
2, dotácia na mesiace september - december 2014 je spolu vo výške 32,- EUR, slovom 
tridsaťdva EUR. 

II. 
Účel a lehota použitia dotácie 

1. 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 byt' vynaložené hospodárne, efektívne, účinne 
a účelne. 
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3. Dotáciu poskytnutú na 1. polrok školského roka 2014/2015 možno použiť na mzdy 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov a prevádzku školského zariadenia CVČ 
Zlaté Moravce v septembri až decembri 2014, pričom dotáciu možno použiť na uvedený 
účel do 31.12.2014. Dotácia podlieha povinnému polročnému zúčtovaniu s rozpočtom 
Obce Skýcov podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy. Príjemca dotácie je povinný ju zúčtovať 
najneskôr do 31.12.2014. 

4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do termínu uvedeného v ods. 3, je prijímateľ 
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť bezodkladne späť na účet obce. 

III. 
Spôsob platby 

Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu 
na základe tejto zmluvy do 1 O pracovných dní od podpisu tejto zmluvy. 

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 Skýcov. 

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

3. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 
tejto Zmluvy vykonáva obec prostredníctvom hlavného kontrolóra obce. 

4. 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. 523/2004 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 
nasledujúci deň po zverejnení na web stránke obce. 

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

V Skýcove dňa 1.12.2014 V Zlatých Moravciach dňa JS:: . f.f..)C?.~lt 

Za o~Ský<OV Za príjemcu Mesto Zlaté Moravce 

~~·· 
Mgr. Tomáš Kolembus, starosta Ing. Peter Lednár, CSc„ primator 


