
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce/mesta

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Sídlo: Železničná 489/1, 987 01 Poltár
IČO: 00316342
DIČ:2021250968
IBAN: SK40 0200 0000 0000 2212 7352
Zastúpená: Mgr. Martina Brisudová, primátorka mesta
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“)

a
Príjemca:
Názov: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
adresa sídla: Námestie Jána Pavla II č. 7, 950 50 Nitra
zastúpená: Mgr. Dariusz Žuk-Olszewski, PhD., zástupca riaditeľa DŠU
IČO: 35593008
DIČ:2021114722
IBAN: SK66 0200 0000 0024 0510 7454
pre: KSS Nemšová, Školská 9, Nemšová
ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“)

uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na školský rok 2021/2022

L
Predmet zmluvy

Obec poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu na obdobie od 01. 09. 2021 do 30. 6. 2022 vo výške 
101 € na jedno dieťa, počet detí 1 (podľa zoznamu v prílohe č. 1 tejto zmluvy).

II.
Účel a lehota použitia dotácie

1. Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel: na mzdy pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov a prevádzku CVČ.
2. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
3. Dotáciu možno použiť do 30.6. 2022. Po ukončení školského roka ZŠ oznámi obci výšku celkom 
poskytnutých finančných prostriedkov na záujmovú činnosť detí s tým, že zároveň sa vykoná 
v prípade potreby aj ročné zúčtovanie, ktoré bude zohľadňovať možné priebežné ukončenie 
návštevy CVČ dieťaťom.

III.
Spôsob platby

Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu 
najneskôr do 5 dní po podpísaní tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
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IV.
Iné dohodnuté podmienky

1. Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný zúčtovať 
poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a v tomto termíne aj odviesť 
nevyčerpané finančné prostriedky na účet Obce Pohár.
2. Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy, odvody a prevádzku bude 
Obec Pohár postupovať v zmysle osobitných predpisov/*
3. Prijímateľ dotácie na mzdy, odvody a prevádzku CVČ v prípade kontroly je povinný predložiť 
všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených 
finančných prostriedkov v stanovenom termíne.

/* § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú svojím 
podpisom.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán, účinnosť nasledujúci 
deň po jej zverejnení.
3. Zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, pre každého účastníka jeden exemplár.

V Pohár, 27.decembra 2021 V Nitre dňa

Zverejnené:
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