
Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2013
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Združenia miest a obcí Kysúc na rok 2013

uznesenia snemu združenia č. 15 zo dňa 18.12.2013 a v zmysle podmienok poskytovania
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám a podnikateľom.

Čl. 1 Účastníci zmluvy
1 / Poskytovateľ:

Združenie miest a obcí Kysúc
Sídlo : Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Zastúpený : /Štatutárny zástupca/ : PaedDr. Andrea Šimurdová
IČO : 37978578
DIČ : 2022323666
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Číslo účtu : 51994674/0900
ako poskytovateľ dotácie /ďalej iba“poskytovateľ“/

2 / Príjemca:

Náruč – pomoc deťom v kríze
Zádubnie 56, 010 03 Žilina
Zastupený : /Štatutárny zástupca/ : Mgr. Braciník Róbert
IČO : 36138665
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu : 1201494857/0200
ako príjemca dotácie /ďalej iba príjemca“/

Čl. 2 Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na činnosť príjemcu - 
občianskeho združenia Náruč – pomoc deťom v kríze.
2. Poskytovateľ poskytuje príjemcovi dotáciu na základe Uznesenia č. 15 zo dňa 18. 12. 2013.

Čl. 3Účel, výška a použitie dotácie

1. Poskytovateľ dotácie poskytuje Príjemcovi dotáciu na zabezpečenie činnostiobčianskeho 
združenia Náruč- Pomoci deťom v kríze.
2. Celková výška dotácie na rok 2013 je 3 000,-- € (slovom : tritisíc eur). Poskytovateľ 
poskytne dotáciu v jednej splátke odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy  o poskytnutí 
dotácie do 31. 01. 2014. 
3. Dotácia je účelovo určená na financovanie bežných výdavkov príjemcu. Za špecifikáciu 
výdavkov zodpovedá príjemca dotácie.

Čl. 4. Vyúčtovanie dotácie



1.Prijímateľ dotácie je povinný vykonať vyúčtovanie dotácie a predložiť ho poskytovateľovi 
v lehote do 28. 2. 2014 formou Záverečného vyúčtovania poskytnutej dotácie, ktorého 
súčasťou sú kópie účtovných dokladov preukazujúcich jej čerpanie. Účtovné doklady  musia 
mať všetky náležitosti a prílohy, ktoré určuje zákon o účtovníctve.

Čl. 5 Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia.
2. Túto zmluvu je možné zmeniť len formou písomného dodatku podpísaného štatutárnymi 
zástupcami zúčastnených strán.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každý účastník zmluvy  obdrží jeden 
originál vyhotovenia.
4. Vzťahy  medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa správajú 
príslušnýmiustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z., zákona č. 40/1964 Zb. a 
ďalšíchvšeobecno-záväzných predpisov. 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne
a na znak súhlasu s jej obsahom a vôle byť ňou viazaní ju podpisujú.

V Čadci  30. 12. 2013     V Žiline 30. 12. 2013

........................................                                     .....................................
   PaedDr. Andrea Šimurdová                                 Mgr. Róbert Braciník
         Poskytovateľ                                                         Prijímateľ


