
Zmluva 
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Topoľčianky 

č. 89/2015 

Poskytovateľ: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Príjemca: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO : 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
č. účtu 

Obec Topoľčianky 
951 93 Topoľčianky, Hlavná 114 
Jurajom Meskom - starostom obce 
00308536 
2021038041 
Prima banka Slovensko a.s. 
SK42 5600 0000 0023 1050 8001 

a 
Mesto Zlaté Moravce 
953 01 Zlaté Moravce, 1. mája č. 2 
Ing. Serafína Ostrihoňová. - primátorka mesta 
00308676 
2021058787 
Prima banka Slovensko a.s. 
226001OOO1I5 600 

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 Topoľčianky č. 413/2014/29 zo dňa 
23.10.2014 o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí v CVČ. 

Zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Topoľčianky 

1. 
Predmet zmluvy 

Poskytovateľ v zmysle citovaného Uznesenia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky 
poskytuje finančnú dotáciu príjemcovi na rok 2015 najedno dieťa CVČ, s trvalým pobytom 
na území Obce Topoľčianky vo ~ýške 66,00 €. Finančná dotácia sa poskytuje podľa 
zoznamu týchto detí prijatých do CVC. 

II. 
Účel a lehota použitia dotácie 

! .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. 
3.Prvú časť dotácie možno použiť do 31.08.2015 a k tomuto dátumu podlieha aj povinné 
zúčtovanie s rozpočtom poskytovateľa podľa prílohy tejto zmluvy. Druhá časť dotácie bude 
poskytnutá podľa nového počtu prijatých detí do CVČ od 01.09.2015 do 31.12.2015 
a k 31.12.2015 podlieha aj povinné zúčtovanie s rozpočtom poskytovateľa podľa prílohy tejto 
zmluvy. 



4.V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.08. 2015 a 31.12.2015, je príjemca povinný 
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet poskytovateľa do 10.09. 2015 a 31.12.2015. 

III. 
Spôsob platby 

Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu poskytovateľa na účet 
príjemcu na základe tejto zmluvy jednorazovo za obdobie január 2015 - august 2015 do 
31.07.2015 a jednorazovo za obdobie september 2015 - december 2015 do 31.10. 2015. 

IV. 
Iné dohodnuté podmienky 

l .Ak príjemca 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 poskytovateľa. 
2.Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku CVČ bude 
poskytovateľ postupovať v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v z.n.p. 
3.Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku poskytovanej dotácie pre príjemcu 
v závislosti od výšky podielových daní pre Obec Topoľčianky v roku 2015. Zmena výšky 
dotácie bude príjemcovi oznámená písomne. Toto písomné oznámenie bude tvoriť prílohu 
k zmluve a bude jej neoddeliteľnou súčasťou. 
4.Ak dieťa, na ktoré poskytovateľ poskytuje finančné prostriedky prestane byť žiakom CVČ, 
príjemca oznámi túto skutočnosť poskytovateľovi najneskôr do 14 dní odkedy sa tak stalo. 
5.Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 
tejto zmluvy vykonáva poskytovateľ prostredníctvom hlavného kontrolóra obce. 
6.Príjemca dotácie na mzdy a prevádzku centra voľného času je povinný pri zúčtovaní 
poskytnutej dotácie predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a 
účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov. 

v. 
Záverečné ustanovenia 

1.0bidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú 
svojím podpisom. 
2.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda 
účinnosť v zmysle§ 47a ods. 1 zákona číslo 546/2010 Z. z. t.j. dňom nasledujúcom po dnijej 
zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby. 
3.Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží poskytovateľ 
a jedno prfj emca. 

V Topoľčiankach dňa 12.01.2014 V Zlatých Moravciach dňa /9.:.P.L!.P.!!?... 
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Príloha k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Topoľčiany 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Topoľčianky 

Príjemca dotácie: 

Názov CVČ, školského 
zariadenia 

Adresa: 

IČO: 

štatutárny zástupca: 

Výška poskytnutej dotácie 

Účel použitia 
dotácie: 
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podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka 

Overenie zúčtovania za Obec Topoľčianky 

Meno, priezvisko ... „ ..... „ ...... „ ... „ . ..... ... . ... ... „ podpis .......................... .... .. . 

V Topoľčiankach dňa ......................... ..... .. . 


