
ZMLUYA
o poskytnutí dotácie é. 16tDl2022

podlh VZN é 32016
o podmienkach poskytov.ni& dotácie z rozpočtu mesta

Zmluvné strany

po§Irytovatel': Mesto Brezová pod Bradlom
Nrimestie gen. M. R. Št€fánika 1/l
906 13 Brezová pod Bradlom
Zasfup€né: Mgr. Jaloslavom Ciranom - primátorom me§ta
Ico:309,t43
DIČ:202l08l436
č.t.u.: loozs:qootls600,IBAN: SK12 5600 0000 004ó 0253 39001

pňjímatel': NeEocnic. § polikliLikou Myjava
staromyj avská 59
907 01 Myjava
Zastúpený: PhDr. El€na Štefiková MPH
Ičo: 0061072l
č.t.rt. (tsAN): sK3z 8180 0000 0070 0051 0651

uzatvrirajú medzi sebou zmlulu za týchto podmienok:

čtánok 1
PGkytnuti€ a vý§ka dotócie

Táto mluva sa uzatváI8 v §llade s § 7 ods. 4 zákona ě. 583D0o4 z.z- o lozTfřtových
pravirllách úzennej samoŤrávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aenI platných
úpr&v, Da žklade vzN č, 3/2016 o podDieDka§h poskytovania dotácie z rozpďtu m9sta.

Pre prijímateía bola v zmysle platného VZN é. 3D0l6 na áklade roáodnutia
píimátora mesta schvÁlená dotácia na rok 2022 vo výške 300,- €, slovom tisúo EURO.

čtnot 2
ťIčel porkytnutir dotície

Prijímateť §a zavázuje poskytnutít dotáciu použiť Da obč€rstveDie pr€
bezpíspevkových darcov krvi p,o odberoch krvi.
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čunot l
o§obitné usbnovenis

Poslqrtovater sa zayěanje poskyhťtť doláciu prijírnateťovi n8 číslo baDkového tičtu
uvedené v t€jto zr uve.
Poskytruůá dotácia podlieha ročnému áčtovaniu s rozpočtom me§ta.
Píijírnder je povinný použiť poskytnutt dotáciu iba v rómci kalendámeho rok4 v
ktoíom bola po§kytnutá a predloáť zučtovanie dotócie do 30 dni po ukončení projektu
(podujatia), na ktorý bola účelová dotácia z rozpočtu Be§ta poskytoutá Projekty
(podujatia) u§kutočnené po 15.1 l,2022 je potr€bné zúĚtovať najnesk& do 15.12.2022.
V alysle § 10 o<ls. 3 VZN č. 3/2016 alčtovanie poskytnutej doácie musí obsahovať
foúokópie účtovných <lokladov (objednóvok, anlúv, faktrtr, lý<lavkových
pokladničných dokladov, bankových výpisov a pod.), preukazujricich použitie dotácie
n8 §chválcný írč€l (vzot zítčtovania -píílohač.3 vZN č.3/2016).
V pdpade nedo<lránia účelu po§lqdnutej doácie, nedodránia lehoty na vyrlčtovanie
posk},inutej dotácie alebo neae€lizovania projektu @oduja§a) je prijlnater povinný
b 15.12.2022 !r&ť poslsytnuli dotáciu v plnej výške n8 úč€t poďrytovater4 a to ns
bankový úč€t číslo ,ló02539001/5600 vedený v Prima banka sloYen§ko &s. (IBAN
sK12 5600 0000 0046 0253 900l).
V pdpade nelyčerpania dotácie v plaej výške je prijímater povimý n§yčerpané
finančné prostriedky vrátiť najneskór do 5 dní od predloženia ryúčtovania na bankový
úč€t číslo 4602539001/5600 vedený v Prima balka Slovensko a_s. (IBAN sK12 5600
0000 0046 0253 900l), pričom doručí poslq.tovaterovi avízo o vrátení finaučných
prostriedkov.
Posl§/tovaler §i lybradzuje právo kontroly použitia poslgrtnutej dotácie.

črnok 4
zóvorcčné wt&noyetril

Zmluva nadobúda platnoď dňom jej podpizu oboma znluvnými stanami a ričinnoď
dňom, ktorý nasleduje po <lni jej zverejnenia na webovom sídle poskJ.tovaéra"
Zmluva je \ThotoveDá v štyroch exgmpláíoch, z ktorej dve zostívajú poslqrtovateťovi
a dve plijímaterovi.

v Myjave
dňa:

V Brezovej pod Bradlom
dňa:

Nemocnica s polikiinikou
§taromyjavská 59
907 01 lV Y J AVA

Poskvtovatel': PrijímateI:


