
ZMLUVA 0 POSKYTNUTI DOTACIE 6. 3/2021 

uzatvorená podra ust.§ 51 a nasl. zákona 6.40/1964 Zb. Občianskeho zákonnika v zneni neskoršich 
predpisov a v súlade so schváleným rozpočtom Obce Závod na rok 2021 

Člinok I 
Zmluvné strany 

1. Poskytovater dotácie: 
OBEC ZAVOD, Sokolská 243, 908 72 Závod 
zastúpená: Ing. Petrom Vrablecom, starostom obce 
IČO: 00310158 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
č. A.: 3203250003/5600 	IBAN SK97 5600 0000 0032 0325 0003 

a 
2. Prijemca dotácie: 

Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o., 908 72 Závod 419 
zastúpený: — Mgr. Emil Hlavatý - riaditerom 
IČO: 45741093 
DIČ: 2023800548 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
6.11.: 9254748001/5600 	IBAN SK90 5600 0000 0092 5474 8001 

Článok II 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie prfjemcovi na základe uznesenia OZ v Závode 
č. 43/2021 zo dria 10.06.2021. 

Článok III 
Výška dotácie 

Výška poskytnutej dotácie je 12 000,- slovom dvanásftisic eur. Po podpfsani zmluvy o poskytnuti 
dotácie zmluvnými stranami poskytovater poskytne dotáciu poukázarrim na Ačet prfjemcu v 
periažnom ústave. 

Článok IV 
tčelové vymedzenie použitia dotácie 

Prfjemca sa zavazuje, že poskytnutú dotáciu použije na bežné výdavky s fičelovým určenim na 
odmeny pre zamestnancov vo výške 10 000,- a pre riaditera vo výške 2 000,- za mimoriadne 
nasadenie počas karantény v DSS sv. Michala, n.o., Závod. 

Článok V 
Práva a povinnosti zmluvných strán a podmienky použitia dotácie 

1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a prijemca sa zaväzuje použit' ich 
v zmysle § 19 odst. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a dopineni niektorých zákonov. 

2. Poskytnutú dotáciu je prfjemca povinný vyčerpar v termine najneskiir do 30. 11. 2021. 
V pripade, že fmančné prostriedky nevyčerpá do stanoveného termfnu, je povinný tieto vrátie 
na bankový fičet poskytovatera do 15. 12. 2021 a zároveri zaslaf avízo poskytovaterovi 
dotácie o poulcázani nevyčerpaných prostriedkov. Prfjemca je povinný do 15.12.2021 podar 
vytičtovanie poskytnutej dotácie, ktoré musi obsahovar 

pisomnú správu o použiti fmančnej dotácie — vyhodnotenie použitia dotácie z ktorého, 
bude zrejmé dodržanie účelu 
finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o Ačtovníctve 
s predloženfm pfsomného prehradu preukazujúceho použitie dotácie (rekapitulácia 



Ing. Peter Vablec 
starosta obce Závod 

Mgr. 	il H 
riaditer DS sv. Mic 	avod 

c 

miezd) 
- predloženie pisomného prehlásenia prislušného zodpovedného štatutárneho zástupcu 

prfjemcu o formálnej a vecnej správnosti Ačtovania 
- 	uvedenie miesta, kde sa originály dokladov silvisiace s poskytnutou dotáciou u prijemcu 

nachádzajú.  
3. Kontrolu dodržania rozsahu, fičelu a podmienok dohodnutých v =Awe o poskytnuti dotácie, 

ako aj správnosti vyílčtovania a vecnej realizácie je oprávnený vykonať  hlavný kontrolór obce 
podra § 18 d ods. 2 pism. d) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadeni v menf neskoršich 
predpisov. Prijemca sa zavazuje umoMiť  poskytovaterovi dotácie výkon tejto kontroly. 

4. Prijemca je povinný vrátiť  poskytovaterovi finančné prostriedky, ktoré neboli použité na fičel 
dohodnutý v tejto zmluve. Povinnosť  prijemcu vrátiť  poskytnuté finančné pro striedky sa 
vzfahuje aj na pripad, ak poskytovater zisti túto skutočnosť  z predložených dokladov 
(vytIčtovania) v zmysle 61. V bodu 2. Povinnosť  sa vzťahuje na vrátenie takej výšky 
fmančných prostriedkov, ktoril vyčfsli poskytovater. 
Zmluvné strany sa dohodli na vrátenf fmančných prostriedkov do 10-tich dni od doručenia 
výzvy poslcytovatera. 
Ak prfjemca aj napriek pisomnej výzve zaslanej poskytovaterom dotáciu v určenej lehote 
nevyíťótuje, prfjemca je povinný poskytnutú dotáciu v pinej výške vrátiť. 

5. V pripade, le nebudfi dodelané zmluvne dohodnuté podmienky, poskytovater si bude 
uplatriovať  od prijemcu svoje finančné nároky spolu s firokom z omeškania sfidnou cestou. 

Člinok VI 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečitali, porozumeli jej obsahu a na mak sffilasu s 
riou ju podpisujil. 

2. Právne vzťahy a podmienky touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho 
zákonnika a ostatnými všeobecne závamými predpismi. 

3. Táto zmluva nadobilda platnosť  jej podpisania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, dye sú určené pre poskytovatera a dye pre 
pit emcu. 

V Závode, dfia 15.06.2021 	 V Závode, &la 15.06.2021 
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