
ZML UV A č.5
o poskytnutí dotácie

podl'a platného VZN č. 17/2007 a jeho dodatku č. 1
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Článok I.
Účastníci dohody:

Poskytovateľ: Obec Cinobaňa
985 22 Cinobaňa 299
Zastúpená: Jozefom Melicherom - starostom obce

IČO: 00316008 .
DIČ:2021237020
Č.ú.: 16827-352/0200, VÚB Lučenec a.s.

Prijímateľ: Základná škola s materskou školou
985 22 Cinobaňa 60
Zastúpená: RNDr. Stanislav Čop

riaditeľ ZŠ s MŠ
IČO: 037831577
Banka: VÚB a.s.
Č.ú.: 1646044357/0200

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe čl.2 a čl. 7 platného VZN č. 17/2007 a jeho dodatku č.
1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku
dotácie pre organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2012.
Pre prijímateľa bola pre rok 2012, v súlade s čl.8 VZN č. 17/2007 ajeho dodatku č. 1,
schválená dotácia vo výške 200 €, slovom dvesto eur z toho 100,- € na MDD a 100,- €
na Zimné radovánky.

Článok III.
Účel poskytnutia dotácie

3.1.Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu vo výške 100,- € použiť na Zimné radovánky,
100 € použiť na MDD v Základnej škole a materskej škole v Cinobani.

Článok IV.
Osobitné ustanovenia

4.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku
I. tejto zmluvy na základe písomnej žiadosti.

4.2.Prijímateľ je povinný po zrealizovaní akcie, na ktorú bola poskytnutá účelová dotácia
z rozpočtu obce, do 30 dní, najneskôr však do 15.12.2012, odovzdať do podateľne



poskytovateľa písomnú správu o použití dotácie. Zároveň použitie dotácie vydokladuje
kópiami faktúr, účtovnými dokladmi a pod.

4.3. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania akcie, je prijímateľ povinný v termíne do
15.l2.2012 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa a to na č.ú.: 16827-
352/0200 vedeného vo VÚB banke a.s.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

S.1.Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorej jedna zostáva poskytovateľovi
ajedna prijímateľovi.

V Cinobani, dňa: 12. 1. 2012

Prijímateľ: j/tu~ 1; Z á k 1a o n á :5k o l a
s materskou ško 10 -

Cinobaňa ~. 60
-4-


