
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Fiľakovské

Kováče v roku 2014
v

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 02/2014
1. Poskvtovateľ:

Obec Fiľakovské Kováče, Fiľakovské Kováče č. 275, 986 01 Fiľakovo
zastúpená starostom obce : Otom Agócsom
bankové spojenie: Primá banka, Lučenec
IČO: 316 083
DIČ: 202 111 5063
č. účtu: 6050061001/5600

2. Príjemca:

Názov: Mesto Fiľakovo, ako zriaďovateľ Centra voľného času IUVENES -  IUVENES 
Szabadidôkozpont
so sídlom : Farská lúka 64/A, Fiľakovo
zastúpené : primátorom mesta JUDr. Jaromírom Kaličiakom
IČO školského zariadenia: 710166524
bankové spojenie : OTP Banka Slovensko a.s.
č. účtu: 8312834/5200, VS : 0905
ako príjemca dotácie
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 a Všeobecne záväzného nariadenia , ktorým sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z rozpočtu Obce Fiľakovské Kováče túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Fiľakovské Kováče v roku
2014

I.
Predmet zmluvy

1. Obec Fiľakovské Kováče v zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácií 
z prostriedkov obce Fiľakovské Kováče, podľa čl. 3 ods. 2, poskytuje príjemcovi 
finančnú dotáciu vo výške 59,05 €/ žiak, slovom päťdesiatdeväť eur a päť 
centov, čo činí spolu na jedno dieťa 59,05 €, ( Antónia Gyerpálová -  Malé 
mažoretky MINI-MAŽI)

2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s bežnými činnosťami Centra voľného 
času IUVENES -  IUVENES Szabadidôkozpont, so sídlom na Farskej lúke č. 64/A vo 
Fiľakove, a to najmä:

- na mzdy a prevádzku, pre dieťa s trvalým pobytom na území našej obce 
Fiľakovské Kováče, ktoré v roku 2014 navštevuje centrum voľného času 
IUVENES -  IUVENES Szabadidôkozpont, so sídlom na Farskej lúke č. 64/A 
vo Fiľakove.



3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

II.
Účel a lehota použitia dotácie

1. Príjemca dotácie ju  môže použiť na tento účel, a to najmä:
- na mzdy a prevádzku, pre dieťa s trvalým pobytom na území našej obce Fiľakovské 

Kováče, ktoré v roku 2014 navštevuje Centrum voľného času IUVENES -  
IUVENES Szabadidókôzpont, so sídlom na Farskej lúke č. 64/A vo Fiľakove.

2. Príjemca dotácie ju  môže použiť v lehote do: 15.12.2014

III.
Spôsob platby

1. Finančná dotácia bude poskytnutá prevodom z účtu Obce Fiľakovské Kováče na účet 
príjemcu na základe tejto zmluvy v sume 59,05 € bude poukázaná na účet príjemcu 
do konca februára 2014 .

IV. 
Iné dohodnuté podmienky

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto 
zmluve.

2. Obec Fiľakovské Kováče si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených 
finančných prostriedkov.

3. Príj emca j e povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 15.12.2014.
4. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelnom čerpaní poskytnutej 

dotácie najneskôr však do 31.12.2014 v opačnom prípade v nasledujúcom roku mu 
nebude poskytnutá dotácia z rozpočtu obce.

5. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 4 tohto 
článku predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia.

6. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju  použije na iný účel, 
ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet Obce, 
najneskôr do 31.12.2014.

7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zníženia priznanej výšky dotácie podľa ods. 9 VZN 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce.



Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo 
potvrdzujú svojím podpisom.

3. Akékoľvek doplnky k tejto zmluve možno urobiť len v písomnej forme.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán ( nasledujúci 

deň po zverejnení na web stránke)
5. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých obec obdrží 2 rovnopisy 

a príjemca obdrží 1 rovnopis.

Yo Fiľakovských Kováčoch, dňa 29.01.2014

za polskytovateľa:
Oto A^gócs -  starosta obce

za príjemcu:
primátor mesta -  JUDr. Jaromír Kaličiak


