ZMLUVA
o poskytnutí dotácie
na základe uznesenia OZ obce Zbyňov č.: 1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Článok 1
Účastníci dohody:
Poskytovateľ:
Zastúpená :
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Zbyňov
Ing. Stanislavom HUDEKOM , starostom obce
Hlavná 19/1 Zbyňov
00321788
2020637135
VÚB
23 226 432/0200

Prijímateľ:
Zastúpená
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Centrum voľného času, Horný Val 24, Žilina
PaedDr. Ľudmilou Chodelkovou, riaditeľ CVČ
Horný Val 24
37 903 705
2021749334
Prima Banka Slovensko a.s.
0543077004/5600

Článok 2
Predmet zmluvy
2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Zbyňov
č.1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo
výšku dotácie pre prijímateľa na obdobie január - jún 2013.
Schválená dotácia je na mzdy a prevádzku - Centra voľného času, Horný Val 24,
Žilina
Pre prijímateľa bola na obdobie január – jún 2013, schválená dotácia :
20,- € /1 dieťa a celková výška je 240 € /slovom Dvestoštyridsať na 12 detí z obce
Zbyňov.
Uvedená dotácia Vám bude pridelená na účet do 15.4.2013 .

Článok 3
Účel poskytnutia dotácie
3.1. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na mzdy a prevádzku :
Centra voľného času Horný Val 24, Žilina pre deti s počtom 12 do 15 rokov , ktoré
majú trvalý pobyt v obci Zbyňov.

Článok 4
Osobitné ustanovenia
4.1.

Prijímateľ je povinný použiť poskytnutú dotáciu na účel vymedzený v čl. 3. tejto
zmluvy. V prípade, že sa dotácia z akéhokoľvek dôvodu nepoužila na stanovený účel,
je prijímateľ povinný dotáciu vrátiť na účet poskytovateľa do 10 dní odo dňa,
v ktorom sa dozvedel o nemožnosti jej použitia.

4.2.

Prijímateľ je povinný na požiadanie poskytovateľa umožniť k nahliadnutiu
použitia dotácie.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorej jedna zostáva
poskytovateľovi a a jedna prijímateľovi.
5.2. Zmluva je platná do 30.06.2013

V Zbyňove, dňa: 25. marca 2013

V Žiline, dňa ....................

..

Poskytovateľ:
Obec Zbyňov
Ing. Stanislav Hudek
Starosta

Prijímateľ:
PaedDr. Ľudmila Chodelková

riad. CVČ

