Zmluva o poskytnutí dotácie č.2/2021
________________________________________________________
I. Zmluvné strany
Poskytovateľ dotácie:
Názov a sídlo: Obec Zámutov
094 15 Zámutov 434
Starosta obce: Stanislav Duda
IČO: 00332968
DIČ: 2020631943
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Vranov n.T.
IBAB: SK50 0200 0000 0000 1632 4632
Príjemca dotácie:
Názov a sídlo: MIMA, n.o.
094 23 Merník 149
Štatutárny zástupca: Marián Kostelník
IČO: 45743312
DIČ: 2024101607
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Vranov n.T.
IBAN:SK38 0200 0000 0033 1066 4359
uzatvárajú túto zmluvu:
II. Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ dotácie sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť príjemcovi dotácie
finančnú dotáciu vo výške 480,-€ slovom: štyristoosemdesiat eur, na krytie
oprávnených prevádzkových nákladov spojených s poskytovaním sociálnej
služby pre prijímateľku sociálnej služby Annu Ličákovú, nar. 12.9.1995, bytom
094 15 Zámutov 421.
2. Poskytovateľ dotácie poskytne dotáciu podľa bodu 1. tejto zmluvy príjemcovi
dotácie jednorazovo alebo polročne a to v splátkach k 30.6.2021
a k 31.12.2021 v pomernej výške po 240,-€.
3. Príjemca dotácie je povinný do 30 dní po vyčerpaní dotácie, najneskôr však do
31.1.2021 predložiť poskytovateľovi dotácie správu o vyúčtovaní poskytnutých
finančných prostriedkov.
4. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť dotáciu len na účel uvedený v bode 1.tejto
zmluvy.
Poskytovateľ dotácie si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia
poskytnutých finančných prostriedkov.

5. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť v prípade, ak ju nepoužije
na účel uvedený v bode 1.tejto zmluvy a v termíne podľa bodu 3.tejto zmluvy.
6. V prípade zrušenia poskytovania sociálnej služby príjemcovi sociálnej služby
Anne Ličákovej, prijímateľ dotácie bezodkladne upozorní na uvedenú
skutočnosť poskytovateľa dotácie s tým, aby vyplácanie dotácie zastavil.
7. Príjemca dotácie vyhlasuje, že spĺňa podmienky pre poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce Zámutov.
8. Poskytnutie dotácie sa realizuje na základe uznesenia
zastupiteľstva obce Zámutov č. 178/17/2021 z 24.2.2021.

Obecného

III. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.
2. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení zákona č.546/2010 Z.z. povinne zverejňovanou zmluvou,
ktorá sa zverejňuje na internetovej stránke obce Zámutov.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
4. Platnosť zmluvy končí 31.12.2021.

V Zámutove dňa 21.04.2021

....................................................
Obec Zámutov

............................................
MIMA, n.o.

