
Zmlu\a 
o poskytnutí finančnej dotácie f ro1.poC'u Obc<• Sk~co' 

Číslu ~m l u'~ : l ()/2(} IJ 

OBEC SKÝCOV '
1

• --~~~ 1 

S id lo: Školská ~94. 951 85 ')k~'CO\ 1 7. S EP 2013 
1('0: 0010R421 
DIČ· 20210)7986 1 

Bank<we spuj~mc: Pri ma bani" o it ra ? fiJŕ / /tJtJ l 
Číslo účtu: 081935100 l ' 5600 1 '" 1 \~ . 
V /astúpenľ \llgr. Tomaša 1-..olcmhu~a. 'itaro<;tu obec _.-....._....~. __ ,;_ ____ ~ 
ako posk.rtovate/' dolfÍcie (<falej iba .. obec .. ) 

Príjemca: 
N~lzO\' : 

tnstúpcna č: 
!Č' O: 
Dl Č': 

é.l 

Mc~to Zlaté Morane 
Mestsk~· úrad , t 11ica t. m~\ja 2, 
953 Ol Zlatť Monl\cC 

Ing. Peter l eunúr C'\c .. primútor rnt.•sta 
00308676 
2021058787 

bankove spojenie: Pri mn hanka /lat0 Mont\ cc či'>lo ul: tu: 22600 l OtlOO 115600 
ako príjemca tlottície (<fa lej i ha .. príjemca") 

U/UH~! i ' nn~ sk * 51 1ákona č. 40 ' 1964 /b Ohči.msl--chn ókonntka ' 1ncni nt.?~korstch 
predpisov ' nad\ ä;nosti na ustanm en ia § 7 ;á l" ona č. .:"~G ~004 l . /. o mzpnclo\ ~ Cll 

pra' idlách Ú7cmnej ~amosprá\ ~ o Lmcnc a doplnent nieJ...tor~ ch ;úJ...ono\ ' znem neskor'-tch 
predpiso\' al;ncsenia Obecného ?astupitcl'sl\a' <;;;l")c<l\e č. 117 20 11 /odria 26. marca 
2013 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na l. a ll. polrok 2013 

l. 
Predmet /tniUY) 

Obec ' 1.111~ sk cilll\ aného l mt:!senia Ohccnc.!hn ;a::-tupiteľ-. 1\ ~~ ' ""-~ coH: č . ll- ~O l'~ 
posJ...ytuje príjcmco\1 linancnu dntactu na l n ll fltllrok 2(11; 11~1 rc<hw dtl.?t·n w \~sl-.~: -1.
eura'mesiac. l inančn~ proslricdJ..) sa hudú posJ..~ tm ať 1:1 mc::-racc Jélllll<Ír jún <L septt:!mbt'r 
c.kcember. Počet dell k 1.1.2013 (pod l'a IO/nnmu \prílohe l.. l tej to ;mlu\)}JC ó. dmncin rut 
mcsiacejnnu{tr- j{rn :W IJ spolu v0 \)ške 144 ,- H 'R. slo\ollt Jcdnostoštyridsat'štyri El fit Nn 
mesiace september december 20 l 1 bude celko\ á '~\;ka dotúcic ') počitanél na :dtkludc 
aJ...tua liLmant!ho počtu detí so stavom J... 1.9.10 11. l ento po0d th:tí k l l).2011 "a pnj~.;ml'a 
/U\'äzuje obci ll/n:·rmiť najne~kôr do 15 .9.~0 l~ . 

ll. 
( čel a lehota pouiitia dohkir 

l . Príjemca dutÚL'll .. ' j 11 mô.ie pn u/it na Ll. 1110 u cel: 11<1 r nt th pcd,t~Pf.! i cl-.) l' It <1 

nepl!dagut!it:k~· l'h ;;•mcslt\art<.:n' a pre,ud;ku .::J.. ,,I-;k0h,, .'.tt i:tlk'ni:' < \('. Rll\fWIHl\,t 7. 
953 O l 71<lll' Mnr~l\ cc 
Pnu?itĽ Jinančn1..' pro"LricdJ..~ musia h\ ľ '\ mtltl/~:nĽ hl~!Hltl<llllc. t'kktl\ th.:. učilltW 

a učdnc 



J. Dotáciu poskytnutú na l. polrok :?.011 možno pouiit" na mzdy pedagogických a 
nepedagogických zamestnancov a prcvúdzku školsl-.ého /arindenia CVČ' Llaté Moravec 
v danom polroku. dotáciu na 11. polrok 20 13 mo;inn pou/.if na uveden~ účel do 
31.12.20 l 3. Dotácia podlieha povinnému polročnému zúčto\ ani u s rozpočtom Obce 
Skýco' pod ra príloh) č. :?. tejto ;rm lu\'). Príjemcn dotúcie .Je povinn) ju zúčto, ·ať /él l. 
polrok 2013 najneskôr do 15.9.2013 a za ll. polrok 201J rwjneskôrdo ~1.12 . 2013 . 

4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do termínu uvl!deného ' ous . .3. je prijímateľ 
povinn) nevyčerpanú časť dotékic \Tátiť bezodkladne spä( na účet obce. 

Ili. 
S pôsob plathy 

Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom / účtu obec na účet prí,jcmcu 
na základe tejto zmluvy dvakrát ročne a to za obdobie január jún 2013 be.wdk.Jadne po 
podpise tejto zmluvy a za obdobie september - december 2013 do 30.9.20 13. 

IV. 
Iné dohodnuté podmienk~· 

l. Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť ,. priebehu kalendárneho roka. je povinn~ 
zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a ,. tomw 
termíne aj odviesť nevyčerpané linančné prostriedk! na účet Obce Skýco'. 

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

3. Finančnú kontrolu na úseku hospouárenia s linančný·mi prostriedkami pridelcn)'mi podra 
tejto Zmluvy vykonáva obec prostredníctvom hlm né ho kontrúlóra obce. 

4. Prijímate!' dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinn)· predloiiľ 
všetky doklady. preukazujúce hospodárne. efektívne, účelné a účinné ' ') naloženic 
pridelených finančn)·ch prostriedkov. 

l*§ 31 zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravid lách verejnej c;rrávy v z. n. p. 

v. 
Záverečné ustanovenh1 

l. Obidve zmluvné strany vyhlasujú. že sa zhodli na celom obsahu zmlm y. čt' pot\ľu/ujú 

svojím podpisom. 
2. Táto zmluva nadobúda rlatnosť dňom podpisu oboch zmlm n)·ch strún a účinnost' 

nasledujúci deli po zverej nenf na web stránke obce. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch. 7 ktorý·ch obec.: nbdrží l ro\ nopis a príjemca 

obdrží l rovnopis. 

V Sk) cove dr1a .11~ .. ~:.#?1~ 

Lverejnenú dr\a .. 1~: .. ~:.20 13 

K~ 
Mgr. Tomáš Kolembus. staro~ ~~ Ing. Peter Lcdnár. CSc .. primútor 



ľrílolw ,~. l 

Zoznam deti ml\Štc\-ujúcich: CVČ. RO\ ňanoYa 7, 953 Ol Zl11té Mora, cc 

j t hir 11111 nw· 
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MtJ\RA Mlf/AJ-IK..OI)A 

GII'IONA PAVJ<.O~'OVA 
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lí. IJF.IVIS.'~ ' l --i- JUR.! K.O VA 

f POZ \ . i \lf.. . l ol'c>ri (po cl/(., .\k ufo(~/l(ciJ prihlúwk !'odpi \lllll~ch roclicmí del Í J 



Príloha č. l 
k Z rnili\ co po~k~ tnlltí finančnej dotácie z rozpočtu O hec Sk) co' 
ČÍ!IIo :tmili\~ : J 0/20 l J 

Zúčtm a oic dotácie poskyt n utrj Ohcou Sl<i CO\ 

\ suluc.k o.;o 11111U\Oll č ................. o posJ..~tnuti linniiLII~J d,,t.ll'l~ 10 Jfw ...................... .. ... .. 

Príjemca dohícic : 
átcw CVČ'. šl<ol kého zariadenia : 

Adresa 
I Č'O 
Štatutrírny :t:'tstupca 

V)•šl,n dot1\l"ic pusl<y tnutcj obcou 
(!čr i použitia doh\cic (\súlade -;o /J11 Im ou 
()ros!..) tnuli dotúcit:) 

V .................................. llátun1: ......................... . 

' ""'''' ' \!a/11/,ÍI'Itclto : chfll['t 11 cr P''<' iaiAa 

(), c:renie ;uč ten unia /tt Obec .... .. .......... ........... ... ... .. ... .... ....... . 

k·no. pne/\ isko... ...... .. ......... .. .... ..... ... .. .... ...... ... ... ... ... .. ... .... .... podp1s .. .......... .... ... ... . 

\' .......... .. ............................................. dňtl ............... .. .. .. 


