IZ 31/14/42/14
Zmluva

o poskytnutí dotácie uzavretá v zmysle VZN mesta Vrbové č. 11/2006
Účastníci zmluvy:
Poskytovateľ dotácie:
Sídlo:
Štatutár:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mesto Vrbové
Ul. gen. M.R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
Ing. Ján Jánoška, primátor mesta
00313190
2020531040
Všeobecná úverová banka Trnava
27127-212/0200

a
Príjemca dotácie:
Sídlo:
Štatutárny orgán
Zriadená:
IČO:
Bankové spojenie:
Kontakt:

Spojená škola
Námestie sv. Cyrila a Metóda č. 9, 922 03 Vrbové
Mgr. Darina Babničová - riaditeľka
zriaďovateľom Okresný úrad v Trnave na základe
Zriaďovacej listiny zo dňa 27.8.2014, pod číslom:
OU-TT-OSI-2014/010013
42399653
7000525415/8180
033/7792324, mobil: 0917412316, e-mail:
Spojenaskola.vrbove@gmail.com

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle čl. 8 Všeobecne záväzného
nariadenia (ďalej len VZN) č. 11/2006 zo dňa 30.11.2006 a schváleného uznesenia MsZ č.
42/VI/2014 zo dňa 26.6.2014 v spojení s uznesením MsZ č. 61/VIII/2014 zo dňa 26.8.2014.
Riaditeľka špeciálnej základnej školy vo Vrbovom e-mailom dňa 2.9.2014 oznámila
poskytovateľovi dotácie t.j. Mestu Vrbové, že Špeciálna základná škola bola zrušená dňom
31.8.2014, s tým že Okresný úrad v Trnave zriadil Spojenú školu, Nám. Sv. Cyrila a
Metoda č. 9 Vrbové a že všetky doteraz uzavreté zmluvy a záväzky zostávajú naďalej platné
a požiadala, aby pri korešpondencií a fakturácií od 1.9.2014 boli používané nové údaje t.j.
názov školy ako aj ostatné zmenné náležitosti.
Článok I.
Výška dotácie
1. Mesto Vrbové sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi dotáciu vo výške 300,- € do
5 pracovných dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.
2. Dotácia bude poukázaná na účet.

Článok II.
Účel použitia dotácie
Dotácia sa poskytuje na vydanie bulletinu a propagačných materiálov k oslavám 25. výročia
školy, ktoré má škola v tomto školskom roku.
Článok III.
Termín použitia dotácie a jej zúčtovanie
1. Po použití dotácie je príjemca dotácie povinný predložiť mestu do 30 kalendárnych dní jej
zúčtovanie dokladmi, ktoré po vecnej a formálnej stránke zodpovedajú príslušným
platným zákonným ustanoveniam, najmä zákonu o účtovníctve a zákonu o verejnom
obstarávaní.
2. Príjemca dotácie môže poskytnutú dotáciu použiť najneskôr do 15.12. príslušného roka
s tým, že najneskôr do tohto termínu má povinnosť predložiť mestu jej zúčtovanie
dokladmi v zmysle bodu 1. tohto článku.
3. Výnimku tvorí použitie dotácií v období od 16.12. do 31.12. príslušného kalendárneho
roka. Tieto musia byť zúčtované najneskôr do 15. januára nasledujúceho kalendárneho
roka.
Článok IV.
Účelné a hospodárne nakladanie s poskytnutou dotáciou
1. Príjemca sa zaväzuje:
a) poskytnutú dotáciu použiť na účel, ktorý požadoval a na ktorý bola dotácia
schválená a poskytnutá,
b) účelne a hospodárne nakladať s poskytnutou dotáciou v súlade s jej účelom,
c) Mesto Vrbové ako poskytovateľ dotácie je verejný obstarávateľ v zmysle
§ 6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní v platnom
znení. Z toho dôvodu je prijímateľ dotácie povinný pri použití poskytnutých
finančných prostriedkov postupovať v zmysle § 7 citovaného zákona.
Článok V.
Povinnosť vrátiť dotáciu
1. Príjemca sa zaväzuje poskytnutú dotáciu vrátiť mestu Vrbové v prípade:
a) ak ju použil v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá,
b) ak nepoužil dotáciu,
c) ak pri použití poskytnutých finančných prostriedkov nepostupoval v súlade s platnou
legislatívou o obstarávaní.
2. Príjemca dotácie je povinný vrátiť dotáciu najneskôr do konca decembra príslušného
rozpočtového roka na účet poskytovateľa dotácie.
3. Pri vrátení dotácie je príjemca dotácie povinný uhradiť aj zmluvnú pokutu vo výške 0,1 %
z dlžnej sumy za každý deň omeškania za obdobie od obdržania dotácie do jej vrátenia na
účet poskytovateľa dotácie.
Článok VI.
Vymedzenie spôsobu prezentácie mesta ako podporovateľa akcie
1. Zmluvné strany sa dohodli, že príjemca dotácie bude poskytovateľa dotácie Mesto Vrbové
prezentovať ako podporovateľa akcie, na ktorú sa dotácia poskytla. Prezentácia bude
uskutočnená nasledovne:
- do 30 dní od ukončenia akcie podá príjemca dotácie písomnú správu poskytovateľovi
dotácie,

- poskytovateľ dotácie si vyhradzuje právo uverejniť písomnú správu príjemcu v Hlase
Vrbového.
2. Príjemca dotácie sa zaväzuje umožniť a zabezpečiť prezentáciu poskytovateľa dotácie
Mesto Vrbové na konkrétnej akcii, na ktorú bola dotácia poskytnutá.
Článok VII.
Kontrola poskytnutej dotácie
1. Príjemca dotácie sa zaväzuje umožniť vykonanie kontroly:
a) vynakladania poskytnutých finančných prostriedkov,
b) realizovaného postupu obstarania predmetu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.
2. V prípade vykonania kontroly poskytovateľom dotácie sa táto uskutoční v priestoroch
prijímateľa dotácie z jeho účtovnej evidencie do piatich rokov po ukončení rozpočtového
roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá.
Článok VIII.
Sankcie
1. Ak príjemca dotácie poruší zmluvné povinnosti s výnimkou čl. V., ktorý je samostatne
sankcionovaný , zaväzuje sa zaplatiť poskytovateľovi dotácie zmluvnú pokutu vo výške
5 % z poskytnutej dotácie, najmenej však 17 €, a to do 7 pracovných dní odo dňa zistenia
porušenia tejto zmluvy.
Článok IX.
Iné dohodnuté podmienky
Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach. Jedno vyhotovenia obdrží príjemca dotácie a tri
vyhotovenia poskytovateľ dotácie.

Vo Vrbovom, dňa 5. 9. 2014

Vo Vrbovom, dňa 10.9.2014

Za poskytovateľa dotácie:

Za príjemcu dotácie:

Ing. Ján Jánoška, v.r.
primátor mesta

Mgr. Darina Babničová, v.r.
riaditeľka

