
ZIMLUVA
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu združenia

Mikľoľegión Horné Kysuce v ľoku 2022

Poskytovatel':

Mĺkľoregión Horné Kysuce - združenie obcí
Jašíkova 178
023 54 Tuľzovka
Zastupené: pľedseđom zđruženiap. JUDľ. Ľubomíľom Golisom, primátorom mesta
Tuľzovka
ĺČo: ztgoslgl
Číslo účtu: SK91 5600 0000 0077 4608 700l

ĺ]oŠlo:

Konečný prijímatel':
obec Staškov
obecný úľad 588
023 53 Staškov
Zastip ená staro stom Ing. Ladi sl avom Š imči skom
lČo: oo: I42g3
Číslo účtu: SK81 5600 0000 0002 7961 500l

cE EcI',iÝ Un.ą,Đ s.l-Ąsi(GV

íslo splisu: . .ir li,,,il]l)ly.

Lchola uĺożenĺa

Prílohy: ljeĺlisl. Żnačka ] fiL

Uzavreli v zmysle $ 51 zákonač,.40l|964 Z. obč,ianskeho zákonníka v zneni neskorších
predpisov

I.
Predmet zmluvy

1. Mikľoregión Horné Kysuce na základe Rozpočtu na rok 2022, poskytuje pńjemcovi
finančnú dotáciu vo výške 200,- EUR, slovom dvesto EUR.

2. Dotácia bude pouŽitá na náklady spojené s realizáciou regionálneho podujatia v obci
prijímateľa.

3. Prijímateľ vyhlasuje, Že finaněnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku pľijíma.

n.
Spôsob platby

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom zuěh,l Mikľoregiónu Horné
Kysuce na účet prijímateľa nazźtklade tejto zmluvy jednorazovo

2. Poskýovateľ dotácie zašle predmetnú čiastku na ričet koneěného prijímateľa dotácie do 5

kalendámych đní odo dňa podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.
3. V prípade, ak sa zmenintuov, zastúpenie, adresa, sídlo, IČo, DIČ, alebo číslo bankového

úětu v peňaŽných ústavoch, kažđá zo zmluvných strán je povinná oznźtmĺt' bezođkladne
túto skutočnost' druhej zmluvnej strane najneskôr však v lehote 7 kalendárnych dní od
okamihu, kedy táto Zmenanastala.



III.
Iné dohodnuté podmĺenky

l ' Prijímateľ sa zaväzuje pouŽit' poskýnutú finančnú dotáciu na účely uvędené v tejto
zmluve v zmysle bodu I. tejto zmluvy .

2. Prijímateľ dotácie je povinný zabezpečiť preukázateľným spôsobom publicitu
o poskytnutí dotácie z rozpoětuposkýovateľa.

3. Poskytovateľ si vyhľadzuje pľávo kontroly pouŽitia pridelených finančných pľostriedkov.
4. Prijímateľ povinný ťrnančnú dotáciu vyěerpat' do 3l .12'2022.
5. Pľijímatel' je povinný bezodkladne predloŽit' doklady o účelovom čerpaní poskýnutej

dotácie najneskôr však do 3l.0l'2023.
6. Dotácia mőže by' zúčtovaná ina regionálne podujatie uskutočnené pred podpisom

zmluvy.
7 ' Prijímateľ je povinný predloŽit' spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5

tohto článku stručné zhodnotenie účelu pouŽitia vrátane pteukázania, Že podujatie bolo
zrealizované s finančným príspevkom Mikľoregiónu Homé Kysuce.

8. Prijímatel', ktolý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný
účel, ako je v tejto zmluve stanovené v bode I., je povinný finančnú dotáciu vľátit'na
účet zdľuženĺa Mikľoľegĺĺínu Horné Kysuce, najneskôr do 31.12.2022.

IV.
Záxerečné ustanovenia

1. Prijímateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, sluŽieb a verejných prác postupovať podľa
platného zákona o verejnom obstarávaní.

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

3. Táto zmluva nadobúda platnost' a účinnost' dňom jej podpísaním oboma zmluvnými
stranami a zverejnením v CRZ.

4. Zm|uvaje vyhotovená v dvoch ľovnopisoch, zktoýchkaždázo zm|uvných stľán dostane
po jednom vyhotovení.
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