ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kaľamenová
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku v centre voľného času
z rozpočtu obce Kaľamenová
č. 1/2022

Prijímateľ :
Adresa :
Zastúpená :
IČO :
DIČ:
Číslo účtu :
Peňažný ústav :

Spojená škola Turčianske Teplice,
Školská 447/2,039 01 Turčianske Teplice
Centrum voľného času Úsmev
Mgr. Miriam Hechelmann, riaditeľka
37906216
2021788670
SK43 5600 0000 0024 1955 8002
Prima banka
a

Poskytovateľ :
Adresa :
Zastúpený :
IČO :
DIČ:
Číslo účtu :
Peňažný ústav :

Obec Kaľamenová
Obecný úrad 038 22 Kaľamenová 11
Martina Mračková, starostka obce
00633909
2020607336
SK 65 5600 0000 0024 0062 0005
Prima banka a.s., Turč. Teplice

Čl. 1
Predmet dohody
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kaľamenová vo výške 50,- €,
slovom päťdesiat eur, ktorú sa prijímateľ zaväzuje použiť v plnej výške. Dotácia je
poskytnutá na rok 2022.
Čl. 2
Poskytnutie dotácie a podmienky jej použitia
1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a prijímateľ sa zaväzuje použiť ich len
na účel, ktorý je uvedený v žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kaľamenová.
2. Prijímateľ je povinný dotáciu vyčerpať do 15.11. 2022.
3. Prijímateľ je povinný dotáciu vyúčtovať do 30.11.2022.
4. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania podujatia/aktivity, je prijímateľ povinný v
termíne do 30.11.2022 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa.

5. Poskytovateľ má právo kontroly dodržiavania dohodnutých ustanovení tejto dohody v
zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno
vyhotovenie.
2. Zmluvu možno meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou
písomného dodatku k zmluve.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na web-stránke obce.

V Kaľamenovej, 30. mája 2022
................................

...................................................................
poskytovateľ

V Turčianskych Tepliciach, dňa

...................................................................
prijímateľ

