
zmluva
o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu obce Rudník v roku 2022

Číslo zmluvy o poskytnutídotácie : 3-002i20z2

Po§bÉoyoleí i obec Rudník
Rudník č. 1

906 23 Rudník
zastúpená : sta.ostkou obce Monikot MaIcovou
bankové spojenie: VÚB, a.5., Myjava
číslo účtu : sK67 0200 0ooo oooo 0542 6182
lčo: oo3o9958
Dlč:2021o39834
dko poskytovater dotácie (ďdlej ibr ,obec")

a

Pdlencd: Nemocnica s poliklinikou Myjava
Právna forma : príspevková organizácia v zřiaďovaterskei

kraja
adíesa sídla : staromyjavská 59,9o7 01 Myjava
zastúpená: PhDr. Elena Štefíková, MPH.
lčo: oo 610 721
bankové spojenie; Štátna pokladnica

-čí5lo účtu: sK32318e oooe oo7§ti§1 0651
ako púemcd dotócie (ďclej lfu 

"ptíjemca.)

zmluvu o poskYtnutí dotácie ž rožpoóu obce v roku 2022

pósobnosti'I renčlanskeho samosprávneho

práv a povjnností zmluvných strán pri
príjemcovi Nemocnici s poliklinikou

uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 zb. občian§keho zákonníka v znení neskorších predpisov V
nadváznosti na ustanovenia § 7 zákona č, 583/2oo4 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráVy
o zmene a doplnení niektonich zákonov v zneníneskorších predpi'ov a všeobecne závázného nariadenia
č, 3/2021, kton/mi sa určujú podmienky poskytovania dotácii z iozpočtu obce Rudník túto

1,

ó,l.
Predmet a účel.mllvy

Predmetom tejto zmluvyie úpíava zmluvných podmienolr
poskytnutí finančného príspevku zo strany obce Rudník
Myjava.
ÚČelom te1o zmluvy je poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie občerstvenia pre
bežpríspevkou/ch darcov krviv íegióne Mylava,

2.



2.

3,

1.

ó.lll.
Povinno§ti Dríiemcu

1. Prúemca sa závázuje použiť poskytnut ý finančný príspevok na účely uvedené v tejto Zm ltlve.

2. Príjerílca 5a zavázuje, že pri informovahí masmédií o wojej činno§ti, na ktoni bol poskytnut,i

finančnÝ príspevok a pri spoločénských akciách konaných v súvislosti 5 touto ěinnosťou alebo

inej jej píopagácii 1napr. tlač materiálov, pozvánok a pod.) v,/slovne wedie, že bo|a financovaná

, finančného príspevku poskytnutého z obce.

3. Ak príiemca dotácje ukončí svoju činno§ť v priébehu kalendárneho mka je povinný zúčtovať

poriytnutú dotáciu najneskórv lehota 30 dní od ukončenia činnostia vlomto termíne a.iodviesť

nevYčerpané finančné prostriedkY na účet obce.

4. Dotáciu morno použiť vtermíne do m.B.2o;2:L Dotácia je zú&ovaterná do 7s,72,202:2,

Nevyčerpanú dotáciu, alebo čaď je povinný príjemca vrátit spiiť na účetobce,

5. Príjemca 5a zavázuje, že píi nakladaní zábezpeČÍ hospodárnosí efektívnosť a účelnosť použitia

finančných prostíiedkov.
6. obec si vyhradzuje práVo kontrolY použitia pridelených finančných pro9iriedkov, V prípade, že

íinančné pro§triedkY nebudú použité na účel uvedený v tejto zmluve, bude obec postupovať

v zmysle osobitných predpisov.

1,

2-

3,

prUímatera jedno obec.

l. Žrntu"" n"aáoua" piatnosť dňom jej podpí§ania štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán

a účinnosť dňom zverejnenia,

2,

čt. tl.

Výška Príspevku

Poskytovater§a zavázuje, že na základe tejto zmluvy poskytne finančný príspevok príjemcovi na

lokz)zl va vÝške 60,- Eur (slovom šesťdesidt eur) pre bezprispevkov,ích darcov krvi v regione

Výška dotácie sa poskytne na základé čl, 3 ods, 2 VZN č. 3/2021 o podmienkach poskytovania

dotácií z prostriedkov obce Rudník.
Dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príl'emcu na základe
tejto zmluvy jednorázovo,

V Myjáve, dňa í ,ZZ

čl, N.
ávéaečné u§tanovenia

zmluvu Je možné zmenať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných střán ató fórmou

písomných číslovaných dodatkov.
;mluvn; stíany si zmluvu píečítali, porozumelijej obsahu a prehlasujú, že nebola uzatvorená v

tiesni, ani ra nevýhodnÝch podmienok a na znak súhlasu jU podpisujú,

Táto zmluva je Whotovená vdvoch vyhotoveniach, z ktoďch jedno Whotovenie dostane

za poskytovetera I za príjemcu :

Monika Malcová
§tárostka obce

PhDr. Ele..a st€ííková, MPH.
poverená riadením nemocnice

e@


