
Z m l u v a 
o poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácie v roku 2015 

uzavretá medzi 

1. zmluvnou stranou: Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany 
zastúpená: Ing.Janou Matiaškovou, starostkou obce 

IČO: 00318221 
DIČ: 2021162704 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Prievidza 

9000297001/5600 
ďalej len „poskytovateľ" 

2. zmluvnou stranou: Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 
zastúpené: JUDr.Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta 

IČO: 00318442 
DIČ: 2021162814 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. Prievidza 

9000097018/5600 

ďalej len „prijímateľ" 

I. 
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov formou príspevku 

z rozpočtu Obce Lazany v súlade s „VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií 
obce Lazany na úseku školstva a V Z N č.2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 
Lazany" vo výške 57,00 € (slovom: Päťdesiaťsedem eur). 

Finančné prostriedky budú poskytnuté na podporu schváleného projektu, ktorý je 
súčasťou tejto zmluvy. 

II. 
Poskytovateľ na základe predloženého projektu a v súlade s uvedenými V Z N sa 

zaväzuje, že zabezpečí financovanie predloženého projektu na vytvorenie voľno časových 
aktivít detí do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Lazany v rozsahu a za podmienok 
stanovených v tejto zmluve. 

III. 
Prijímateľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a v svojom mene zabezpečí propagáciu 

voľno časových aktivít detí do 15 rokov, ktorej cieľom je zabezpečiť účasť detí na projekte 
s názvom pre krúžok Milovníci zvierat v CVC Spektrum Prievidza pre deti vo veku 5-15 
rokov, ktorí sú žiakmi ZS s MS Lazany. Dĺžka projektuje 10 mesiacov. Termíny realizácie 
projektu je obdobie: 03/2015 - 12/2015. Podmienkou poskytnutia dotácie v schválenej výške 
57 € na jedného občana do 15 rokov, je jeho účasť na projekte v rozsahu minimálne 60 hodín. 
Vyúčtovanie príspevku vykoná obec Lazany najneskôr do 14 dní po ukončení projektu 
(obdobia aktivity) a predložení vyhodnotenia dochádzky. 



IV. 
Prijímateľ sa ďalej zaväzuje, že v rámci schváleného projektu bude viesť predpísanú 

evidenciu o dochádzke na voľno časové aktivity a to osobitne za každého prihláseného 
uchádzača. Neúčasť a jej dôvod vyznačí poskytovateľ vždy pred zahájením aktivity v kolónke 
s menom uchádzača. Najneskôr pri podpise zmluvy predloží obci termíny jednotlivých 
aktivít. Prijímateľ je povinný v priebehu vykonávania aktivity umožniť splnomocneným 
zástupcom obce vykonať kontrolu dochádzky ako i úroveň vykonávanej aktivity. Za tým 
účelom predloží kontrolným orgánom evidenciu o dochádzke prihlásených záujemcov. 
Kontrolný orgán obce vykoná zápis o počte prítomných uchádzačov, vyznačí neúčasť a jej 
dôvod a stručne zhodnotí úroveň aktivity. 

V. 
Obec Lazany poskytne pri podpise tejto zmluvy 50% schválenej dotácie na jedného 

uchádzača pre všetkých prihlásených záujemcov na príslušnú voľno časovú aktivitu 
bankovým prevodom na účet prijímateľa. Po ukončení aktivity obec doplatí zvyšnú časť 
dotácie t.j. 50% za každého uchádzača, ktorý splnil podmienku dĺžky projektu danej aktivity 
a počtu stanovených hodín. Za neúčasť nebude považovaná neprítomnosť z dôvodu nemoci 
doložená kópiou lekárskeho potvrdenia, písomné a riadne zdôvodnené ospravedlnenie 
podpísané oboma rodičmi, pričom celková takto ospravedlnená neúčasť nesmie prekročiť 
10% z celkového počtu hodín projektu u jednotlivého uchádzača. 

VI. 
Vyúčtovanie príspevku vykoná poskytovateľ na základe tejto zmluvy a v zmysle 

„VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Lazany na úseku školstva" 
v termíne podľa bodu III. tejto zmluvy. 

VII. 
V prípade porušenia povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy bude obec postupovať 

podľa príslušných ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy v znení a doplnení neskorších zmien a doplnkov a V Z N č.2/2013 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu obce Lazany. Obec Lazany si vyhradzuje právo kontroly, efektívnosti 
a využitia poskytnutej dotácie podľa článku IV. tejto zmluvy. 

VIII. 
Táto zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, z toho každá zmluvná strana dostane 

po jednom vyhotovení. 

IX. 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvných strán a zverejnením na 

webovom portáli obce. 


