Príloha č. 5
Zmluva č.

o poskytnutí finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných
pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa
z rozpočtu obce Hradište pod Vrátnom
OBEC Hradište pod Vrátnom zastúpená starostom, Ing. Ivanom Hatiarom
Bankové spojenie: DEXIA Brezová bpod Bradlom č 4638101001/5600 IČO: 309 559
DIČ: 2021086738
ako poskytovateľ grantu (ďalej iba obec)
a
Názov príjemcu:
Adresa trvalého pobytu:
ako príjemca príspevku (ďalej iba príjemca)
uzavreli v zmysle § 628 a n. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia č.
/2005, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obcou Hradište pod
Vrátnom na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z
rozpočtu obce Hradište pod Vrátnom.

I.
Predmet zmluvy
1. Obec Hradište pod Vrátnom v zmysle uzn. OZ č.
zo dňa
poskytuje
príjemcovi finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov
dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa vo výške
,- Sk slovom:
.
2. Poukázaný príspevok bude použitý na
3. Príjemca vyhlasuje, že finančný príspevok uvedený v ods. 1 tohto článku prijíma.

II.
Spôsob platby
Obec Hradište pod Vrátnom poskytne schválenú finančnú čiastku na základe uzatvorenej
zmluvy so žiadateľom v hotovosti. Finančná čiastka sa poskytuje zálohovo najviac do výšky
10 000,-Sk. Ďalšiu finančnú čiastku do výšky 10 000,-Sk obec žiadateľovi poskytne až po
predložení na OcÚ dokladov o použití ¾ už poskytnutej finančnej čiastky. Obec takto
postupuje až do vyčerpania finančnej čiastky schválenej OZ obce Hradište pod Vrátnom.
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III.
Iné dohodnuté podmienky
1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutý finančný príspevok na účely uvedené v tejto
zmluve.
2. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
V prípade poskytnutia finančného príspevku na úpravu a obnovu bytových pomerov,
príjemca súhlasí s kontrolou účelnosti jeho využitia priamo v byte príjemcu.
3. Príjemca je povinný finančný príspevok vyčerpať do (uveďte dátum).
4. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní
poskytnutého finančného príspevku najneskôr však do (uveďte dátum).
5. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančného príspevku alebo použije tento
finančný príspevok na iný účel ako bol určený a v tejto zmluve uvedený, je povinný
finančný príspevok vrátiť na účet obce, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom
na zúčtovanie (pozri odsek č. 4 tohto článku).

IV.
Záverečné ustanovenia
1. Všetok materiál zakúpený za finančné prostriedky z finančného príspevku obce musí
byť zakúpený v obchodnej spoločnosti resp. u živnostníka a doložený dokladom
o zaplatení.
2. Všetky práce, na ktoré bol použitý finančný prostriedok obce musia byť vykonané
obchodnou spoločnosťou resp. živnostníkom a doložené faktúrou a dokladom
o zaplatení.
3. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo
potvrdzujú svojím podpisom.
4. Zmluvu možno zmeniť iba so súhlasom oboch strán písomným dodatkom k tejto
zmluve.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
6. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých obec Hradište pod Vrátnom
obdrží 2 rovnopisy a príjemca obdrží 1 rovnopis.

V Hradišti, dňa ...................

Starosta obce

podpis príjemcu
overený matrikou resp. notárom

