Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Matejovce nad Hornádom v roku 2018
uzavretá podľa ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka a Všeobecného záväzného nariadenia
obce č. 4/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
medzi

Žiadateľom:
Sídlo:

Obecný futbalový klub
053 21 Matejovce nad Hornádom

Zastúpený:

Miroslavom Hurajtom

IČO:

50595598

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.
č. účtu: 3812870259/0200
IBAN: SK25 0200 0000 0038 1287 0259

/ďalej len žiadateľ/
a
Poskytovateľom:
Sídlo:

Obec Matejovce nad Hornádom
053 21 Matejovce nad Hornádom 97

Zastúpená:

Martou Stanislavovou, starostkou obce

IČO:
DIČ:

00329363
2020717776

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.
č. účtu: 3424777001/5600
IBAN: SK89 5600 0000 0034 2477 7001

/ďalej len poskytovateľ/

Čl. I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie v sume 4830,00 EUR /slovom
štyritisicosemstotridsať EUR/, ktoré sa zaväzuje žiadateľ použiť na dopravu, poplatky
rozhodcom, delegátom, štartovné, kosenie, vápno ,športová výstroj , pranie a nákup lexanu na
prekrytie striedačiek.

Čl. II
Podmienky použitia dotácie
1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť ich
v zmysle § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov len na účel, ktorý je uvedený n Čl.
I tejto zmluvy.
2. Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami sa finančné
prostriedky uvedené v Čl. I poskytnú žiadateľovi bezhotovostným prevodom v štyroch
splátkach: v mesiaci apríl 2018 – 1.000,00 EUR, v mesiaci máj 2018 – 1.000,00 EUR,
v mesiaci jún 2018 – 830,00 EUR a v mesiaci august 2018 – 2.000,00 EUR za podmienky
štartovania 2 družstiev. Žiadateľ je povinný viesť poskytnuté prostriedky na bankovom
učte. Všetky výnosy (úroky) znížené o poplatky za vedenie účtu z týchto finančných
prostriedkov, ktoré boli pripísané na účet, sú príjmom obce Matejovce nad Hornádom.
Žiadateľ vráti tieto finančné prostriedky na účet č. SK89 5600 0000 0034 2477 7001
a zároveň zašle avízo o platbe.
3. Žiadateľ berie na vedomie povinnosť uskutočňovať platby z poskytnutej dotácie zásadne
bezhotovostne alebo hotovostné.
4. Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Žiadateľ, ktorému
bola poskytnutá dotácia, je povinný ju zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr
však do 15.12. príslušného rozpočtového roka. Písomnú správu o použití finančnej
dotácie predloží žiadateľ do podateľne obecného úradu v Matejovciach nad Hornádom.
Zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov preukazajúcich použitie
dotácie na schválenie účel /akciu, úlohu/ a výpis z bankového účtu, resp. pokladničné
doklady.
5. Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí
dotácii, ako aj správnosti vyúčtovania, vecnej realizácie a kontrolu hospodárnosti,
efektívnosti a využitia poskytnutých finančných prostriedkov je oprávnený vykonať
hlavný kontrolór obce.
6. a/ Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré neboli použité
na účel dohodnutý v Čl. I. tejto zmluvy, a to v plnej výške sumy poskytnutej dotácie
alebo jej časť, ktoré boli použité v rozpore s účelom použitia.
b/ Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi aj tu výšku finančných prostriedkov,
ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie do 5 pracovných dní odo dňa vyúčtovania
podľa čl. II, bod 4 tejto zmluvy.
c/ Finančné prostriedky, ktoré žiadateľ nevyčerpal:
do 15.12. príslušného roka je povinný vrátiť na účet obce Matejovce nad
Hornádom na č. účtu: SK89 5600 0000 0034 2477 7001 zároveň zašle avízo o ich
vrátení.

7. V prípade, že nebudú dodržané zmluvné dohodnuté podmienky, poskytovateľ si bude
uplatňovať od žiadateľa svoje finančné nároky spolu s úrokom z omeškania cestou
príslušného súdu.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia
1. Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej
disciplíny v zmysle § 30, 31 a 32 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadateľ, ktorý porušil rozpočtovú
disciplínu je povinný neoprávnene použitú dotáciu vrátiť do rozpočtu obce Matejovce
nad Hornádom.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane žiadateľ a jeden
poskytovateľ.
3. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou
písomných dodatkov.
4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola
uzatvorená v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnom mene
podpisujú.
5. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na internetovej stránke poskytovateľa
v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.

V Matejovciach nad Hornádom, dňa: 13.4.2018

Za poskytovateľa:

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

Za príjemcu /žiadateľa/:

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

