
Zml.ava
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Čadca

v roku 2021
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : ",,"---.----..""

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

Mesto čadca
Adresa:Námestie slobody 30,022 01 ČADCA
Z,9stúpené: Ing, Milanom Gurom, primátorom
ICO:0031397I
DIČ 2020552974
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a, s. Žilina
IBAN: SK935600000000020271 9005
ako poskytovateť dotácie (ďalej iba ,,mesto")
a

Príjemca:
Názov: Kysucká knižnica v Čadci
Právna forma: Príspevková org anízácia
Adresa sídla: l]1 . 17. novembra č. 1258, O22 0I Čadca
Zastupená: PhDr. Jankou Bírovou, riaditeťkou
ICO: 36145068
DIČ .2021435625
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 1352
ako príjemca dotdcie (ďalej iba ,,príjemca")

uzavrelí v zmysle 51 zakona č. 4011964 Zb. Oběiartskeho zékonníkav zneni neskorších
predpisov v nadváznosti na ustanovenia 7 zél<onač,58312004 Z, z. o rozpočtovlch
pravidlách rizemnej samosprávy o zmene a doplnení niektoq ch zákonov v znení neskorších
predpisov a Všeobecne závázného nariadeniač.Il20I7, ktorym sa určuje postup
poskytovania dotácií z rozpočtts,mesta trito

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta v roku 2021,

I.
Predmet zmluvy

1. Mesto Čadca v zmysle uznesenia Mestského zastupiteťstva mesta Čadca č.39l202I
zo dn25.6.2021 poskytuje príjemcovi finančnri dotáciu vo q ške 400 EUR, slovom

. štyristo EUR.
2.Dotáciabude použitá na náklady spojené s realizáciou projektu S lcrtihou za poznaním.
Termín konania: január - decembet 202I



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

il.
Účet a lehota použitia dotácie

1, Príjemca dotácie ju móže použiť na tento účel: aktivity v rámci projektu S knihou za
poznaním - Klub prvého čítania, Čitam - čítaš - ěítame, Netradiěné čítania, Aj pre nás slnko
svieti, Literárny klub Oáza, Svátojarrska poetická noc (materiál na tvorivé dielne, knižné
a vecné odmeny, honorare a cestovné náklady lektorom, propagácia a občerstvenie, služby
spojené s uvedenými aktivitami).
2. Príjemca dotácie ju móže použiť v lehote do : 10. 12.202L

ilL
Spdsob platby

1. Finančná dotácia bude poskytnutá beáotovostqým prevodom zúčtv mesta na
účet príj em al ta záů<Iade tejto zmluvy.

IV.
Iné dohodnuté podmienky

1. Príjemca sa zavázqe použiť poskytnutu ťrnančnri dotáciu na ričely uvedené v tejto zmluve.
2. Príjemca sa zavázuje, že na všet ch propagačn}ch materiáloch a pri propagácii aktivít
srivisiacich s realizáciou projektu, na ktor,.f bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekí bol
realizovan s finančn}m príspevkom mesta.
3. Mesto si vyhradzuje právo kontroiy použitia pridelen; ch finančn}ch prostriedkov.
4, Príjemca je povinn} ťrnančnri dotáciu vyčerpať do 10. 12. príslušného roku.
5. Príjemca je povinn bezodkladne predložiť doklady o ričelovom čerpaní poskytnutej
dotácie najneskór však do 15.12. príslušného roku.
6. Príjemca je povinn;f spolu so zričtovaním poskytnutej dotácie podťa odseku 5 tohto
članku predložiť stručné áodnotenie ričelu jeho použitia.
7. Príjemca, ktorl nepredloží áčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na inl ričel, ako
je v tejto zmluve stanovené, je povinn} finančnri dotáciu vrátiť na ričet mesta najneskór do
3I. 12. príslušného roku,

v.
záverečné ustanovenia

1. Príjemca je povinn pri obstarávaní tovarov, služieb a verejn ch prác postupovať podlla
platného zžkona o verejr,om obstarávaní, ak mu takrito povinnosť zákonukladá.
2. Obidve zmluvné strary vyhlasujri, že sa áodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujri
svojím podpisom.
3. Táto zmluva nadobrirtra platnosť dňom podpisu oboch zmluvn}ch strán a ričinnosť
od ............



a:Tá!?zmluva je vYhotovenáv 3 exemplároch, zktoýchmesto obdrží2 rovnopisy apríjemcaobdrží 1 rovnopis.

Zverejnená:

ZaVIesto Čadca

4

Za príjemcu

PhDr. Janka Bírová
riaditeťka


