
l]

Zmluva
o poskytnutí íinančnej dotácie z rozpoétu Mesta Čadca

v roku 2a§
Číslo zmlulry o poskytnutí dotácie :

:n

Oblasť: Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodn6t

Mesto čadca
Adresa: Námestie slobody 30,022 01 ČADCA
Zastúpené: Ing, Milanom Gurom, primátorom
tČo: oo:i:qzt
DIČ: 20205 52974
BaŇové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. Žilina
IBAN: SK93 560000000002027 1 9005
ako poskytovateť dotúcie (ďalej iba ,,mesto")
a

Prijemca:
Názov: Kysucká knižnica v Čadci
Právna forma; Príspevkov á or gantzácía
Adresa sídla: Ul. l7, novembra č. 1258, 022 0l Čadca
Zasíúpená: PhDr. Jankou Bírovou, riaditeťkou
tČo::ot+soos
DIČ:2021435625
BaŇové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 1352
ako pújemca dotácie (ďalej iba ,,príjemca")

uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v nadváznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z, o rozpočtových
pravidlách územnej samosprály o zmene a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších
predpisov a Všeobecne závázného nariadeniač. 1l20I7, ktorym sa určuje postup
poskytovania dotácií zrozpočtu mesta túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta v roku 2019

I.
Predmet zmluly

l . Mesto Čadca v zmysle uznesenia MZ č, 38l20I9 zo dřn 4, 4, 2019 poskytuje príjemcovi
finančnú dotáciu vo výške 600 EUR, slovom šest'sto EUR.
2, Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou projektu S lrrtihou za poznaním.

Termín konania: marec * december}}I9.
3. Príjemca lyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.



m.
Spósob platby

I né dohodniIC poO..,i.nr.y

l ' Príjemca sa zavázujePouŽit' poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve,2' Príjemca sazavázuje, že na";;kÍ;i;'pr9pagačných materiáloch a pri propagácii aktivít
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3' Mesto si vYhradzuj: 
r;á"?. k;ri."i| p""1tia pridelených finančných prostri.dkou. )

4, Príjemca je povinný inančnú a"iáiiil 
"yeerpat'do t0'. t'2. príslušného roku.

:",Tf HH:ffJffi il:rr!:lť;x*ť["u1':;:,ií,ouo,"čerpaníposkytnutej
Ó' Príjemca je Povinný sPolu so ,ňtou,*ir,poskytnutej dotácie podťa odseku 5 tohtočlánku Predložit' stručné zhoar"i."i. nltu i.no použitia. 
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je PovinnY nnunenJ;";;;iJ';,á,it,na účet mesta najneskór do

.II.
Učel a lehota použitia dotácie

l.i;nr:?.1'ffT.r;nŤ#:'Í,Yento učel:aktivity v rámci projektu s knihou za
i",'.,TiTT..,f#?,1Tffi::'lx;:,'::x*::r_::i;:'Ůffi ř#:f#L:f iTH3,,*";H:l;.ff .xiT:ffi.?;::::,#:1ť::,,Ť;:1ffi ;iT,TŤíÍX?iiíil.ffi i;
i,§ffi 3i,TJíJ;,Hi:fr iff#il;il;ářň;ú;;ll,fi iilffi i:::;í j::l§,y;i1;žo,
:p?:lé s uvedenými aktivitamr.
2, Príjemca dotácle ju móže použit, v lehote do : l0. 12, 2019.

ZávereěnéI.'unon.niu

l ' Príjemca je Povinný Pri obstarávaní tovarov, slu.žieb a verejných prác postupovat, podl,aPlatného zákonao 'u.r.l-no* obstará-vaní, ak.mu.takúto povinnost,zákon ukladá.
3.')§,1'§ř#uvné 

stranY r,Yhlasujú, ze sa áodli nu..ri. obsahu zmluvy,čo potvrdzujú

:J:-:§i|iii3Xi?:da Platnost'dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnost,
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