DOHODA
o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Handlová

uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s VZN mesta Handlová č. 6/2007 o poskytovaní
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Handlová a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(Zákon č. 513/1991 Zb.)
Poskytovateľ :
Mesto Handlová
IČO
DIČ
Bankové spojenie:
IBAN

zastúpené Mgr. Silviou Grúberovou,
primátorkou mesta
Námestie baníkov č.7, 972 51 Handlová
318094
2021162660
Slovenská sporiteľňa Handlová, a.s.
SK78 0900 0000 0003 7082 6010

Prijímateľ :
Meno a priezvisko

Miriama Flimelová

Adresa
Kontaktná adresa

972 51 Handlová

Číslo OP

I.

Účel dohody:
Účelom tejto dohody je vymedzenie podmienok, za ktorých sa z rozpočtu mesta poskytne
prijímateľovi finančná dotácia – ako finančná podpora fyzickej osobe – v zmysle Smernice
primátorky mesta Handlová č. 13/2018, ktorou sa upravuje poskytovanie príspevku pri narodení
dieťaťa, nového občana mesta Handlová.

II.

Predmet dohody:
Predmetom tejto dohody je poskytnutie finančnej dotácie vo výške:
70 € (slovom dvestodesať eur)
na účel: pokrytie nákladov spojených s výdavkami, ktoré vznikajú v súvislosti so
zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

III.

Poskytovateľ sa zaväzuje:
Poskytnúť finančnú čiastku dohodnutú v časti II. tejto dohody do pokladne mesta do 30 dní odo
dňa podpisu tejto dohody.

IV.

Prijímateľ sa zaväzuje:
a. použiť finančné prostriedky len na účel dohodnutý v časti II tejto dohody,
b. umožniť poskytovateľovi overiť účelovosť využitia poskytnutých finančných
prostriedkov nahliadnutím do účtovných dokladov prijímateľa,
c. predložiť poskytovateľovi písomné vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov a to
do 30 dní od ich prevzatia.

V.

Osobitné ustanovenia:
a. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú – do splnenia účelu, na ktorú bola uzavretá,
najneskôr do 31.12. 2019.
b. Prijímateľ finančný príspevok vráti a zaplatí penále vo výške 0,2 % z neoprávnene
použitej alebo zadržanej čiastky a to za každý deň odo dňa jeho poskytnutia ak sa
preukáže, že finančné prostriedky boli požité v rozpore s dohodnutým účelom
a ostatnými podmienkami dohody.
c. Kontrolu dodržiavania podmienok dohody je oprávnený vykonávať pracovník
príslušného referátu MsÚ, hlavný kontrolór mesta, prípadne iný pracovník poverený na
tento účel primátorom mesta.
d. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.

V Handlovej, dňa 19.6.2019

.....................................................

za prijímateľa

.......................................................
Mgr. Silvia Grúberová
primátorka mesta Handlová
za poskytovateľa

POZNÁMKA: Zverejnená dohoda bola zmluvnými stranami podpísaná dňa 19.6. 2019 a jej obsah je totožný s podpísaným a
opečiatkovaným originálom (okrem osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, resp. informácie
tvoriace utajovanú skutočnosť podľa osobitého zákona, alebo tie, ktoré sú predmetom bankového, daňového alebo obchodného
tajomstva – v takomto prípade vyznačené viditeľne v zmluve), ktorý je uložený na Mestskom úrade v Handlovej, Námestie
baníkov 7, 972 51 Handlová, odd. ekonomické.

