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Zmluva

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Cadca v roku

2018

Čislo zmlury o poskytnutí dotácie

:

Oblasť: Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodn6t
Mesto čadca
Adresa: Námestie slobody 30,022 01ČeOCa
Zastúpené: lng, Milanom Gurotn. primátorom

Ičo:003l397l

DíČ:2020552974
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. Žilina
IBAN: SK93560000000002027 l 9005
ako poskytovatel' dotlžcie (ďalej iba ,,mesto")
a

Prijemca:
Názov: Kysucká knřnica v Čadci
Právna forma: Príspevková organizácia
Adresa sídla: Ul, 17. novembraé. 1258,022 01 Čadca
Zastúpená: PhDr. Jankou Bírovou, riaditeťkou
ICO:36l45068
DIČ:2021435625
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK70 8l80 0000 0070 0048 1352
ako príjemca dotácie (ďalej iba ,,príjemca")
uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v nadvMnosti na ustanovenia § 7 zakona č. 58312004 Z. z, o rozpoóíoltých
pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektoqich zákonov v zneníaeskorších
predpisov a Všeobecne závLaného nariadenia č. 1l20l7,kíorym sa určuje postup
poskltovania dotácii z rozpočtu mesta túto

Zmluyu o poskytnutí dotácie z rozpočtu me§ta v roku 2018
|.

Predmet zmluly
Mesto Čadca v zmysle uznesenia MZ é.212018 zo dňa25.01. 2018 posky.tuje príjemcovi
finančnúdotáciu vo výške 850 EUR, slovom osemstopát'desiat EUR.
2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou projektu S /rniňou za poznaním.
Termín konania: marec - december 20l8.
3. Prijemca vyhlasuje, že finančnúdotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma,
1,

u.

Účel a lehota použitia dotácie

l, Príjemca dotácie ju móže použiťna tento účel:aktivity v rámci projektu S knihou za
poznaním - Klub prvého čitania, Čítam- čítaš- čítame,Netradičné čítania,Aj pre nás slnko
svieti, Literámy klub Oáza, Svátojánska poetická noc (materiál na tvorivé dielne, knižné
a vecné odmeny, honoráre lektorom, propagácia a občerstvenie, služby a pod.).
2, Príjemca dotácie ju móže použiťv lehote do : 10. l2. 2018.
III.
Sp6sob platby
Finančná dotácia bude poskytnutá bezlrotovostným prevodom z účtumesta na
účetpríjemcu na základe tejto zmluvy.
1.

Iv.

Iné dohodnuté podmienky

l. Príjemca sa zavázuje použíťposkytnutú finančnúdotáciu na účelyuvedené v tejto zmluve.
2. Pri.jemca sa zavžizuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít
sítvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý boia dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol
realizovaný s finančným príspevkom nresta.
3. Mesto si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
4. Prijemcaje povinný íinančnúdotáciu vyčerpaťdo 10. l2. príslušnéhoroku.
5. Príjemca je povinný bezodkladne predložiťdoklady o účelovomčerpaníposkflnutej
dotácie najneskór však do 15. l2, príslušnéhoroku.
6. Príjemca je povinný spolu so zúčtovanímposkYnutej dotácie podl'a odseku 5 tohto
článku predložit' stručnéZhodnotenie účelujeho použitia.
7. Príjemca, ktorý nepredložízúčtovaniefinančnej dotácie alebo ju použije na iný účel,ako
je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnúdotáciu vrátit'na účetmesta najneskór do
3 l , l2, príslušnéhoroku.

v.
záverečnéustanovenia
1.

Príjemca je povinný pri obstarávani tovarov, služieb a verejných prác postupovať podfa

platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
2. Obidve znrluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmlurry, čo potvrdzujú

svojim podpisom.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť

od

...,,....,......,....

4. Táto zmluva je vYhotovená v 3 exemplaroch, z ktorých mesto obdrži 2 rovnopisy príjemca
a

obdržíl rovnopis.
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Zapríjemcll

PhDr.,Janka Bírová
riaditeťka

