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Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie nárok 2019/2020

Obec Hodruša - Hámre
966 61 Hodruša - Hámre č. 185
Zastúpená; Jozef Uram

starosta obce
IČO: 00320617 DIČ:2021111389
Bankové spojenie; VÚB a.s. Č.účtu : SK5402000000000000828422

/ďalej „poskytovateľ‘7

a

Mesto Žarnovica
Mestský úrad
Námestie SNP č. 33
966 81 Žarnovica
Zastúpená: Ing. Kamil Danko

primátor mesta
IČO: 00321117 DIČ: 2021111543
Bankové spojenia: VUB a.s. Č.účtu: 14824422/0200

/ďalej „žiadateľ“/

I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 žiadateľovi z vlastných 
príjmov poskytovateľa v zmysle § 9d zákona č. 597/2003 Z.z o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení a zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní .

Finančná dotácia sa poskytuje na dofinancovanie Centra voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Žarnovica za účelom podpory vykonávania záujmového vzdelávania detí 
vo veku od 4 do 15 rokov v CVČ v školskom roku 2019/2020.

II.
Výška dotácie

Poskytovateľ poskytne žiadateľovi finančnú dotáciu v zmysle§ 9d zákona č. 597/2003 Z.z o 
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákona č.245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní a na základe predloženej žiadosti na 4 deti zo dňa 30.10.2019 vo 
výške 140 € / 35 € na 1 dieťa slovom jedenstoštyridsať.

Poskytovateľ poskytne žiadateľovi finančnú dotáciu najneskôr do 31.3.2020 na účet 
148244422/0200 VS-00321117.

Poskytnutá finančná dotácia je účelovo viazaná a možno ju využiť len na účel podľa článku I. 
tejto zmluvy.



III.
Použitie a vyúčtovanie dotácie

Žiadateľ sa zaväzuje dodržať podmienky na poskytnutie finančnej dotácie v súlade s účelom 
poskytnutia podľa článku I.

Žiadateľ môže finančnú dotáciu použiť len do 31.12. kalendárneho roka .

Žiadateľ sa zaväzuje finančnú dotáciu na žiadosť poskytovateľa vyúčtovať alebo umožniť 
hlavnému kontrolórovi obce vykonať kontrolu použitých finančných prostriedkov.

Žiadateľ nie je oprávnený zo získanej finančnej dotácie poskytnúť finančnú dotáciu iným 
právnickým alebo fyzickým osobám.

IV.
Záverečné ustanovenie

Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanovením Občianskeho zákonníka 
a ďalších všeobecne záväzných predpisov.

Obsah tejto zmluvy je možno meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to formou 
písomného dodatku k zmluve.

Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Poskytovateľ a žiadateľ obdržia po jednom 
vyhotovení.

Hodruša - Hámre 8.11.2019


