ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
Číslo zmluvy 1/2020
uzatvorená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2009 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Pusté Čemerné

Zmluvné strany
1.

Poskytovateľ:

2.

Prijímateľ:

Obec Pusté Čemerné
v zastúpení: Ing. Juraj Jevin – starosta obce
Obecný úrad Pusté Čemerné č. 4, 072 22
IČO: 00325694
Bankové spojenie: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a. s.
Č. účtu: SK695600000000420 1413002
(ďalej len „poskytovateľ“)
Telovýchovná jednota Pusté Čemerné
v zastúpení: PaedDr. Emil Dančišin
adresa: Telovýchovná jednota Pusté Čemerné 072 22
IČO: 17075874
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Č. účtu: SK6709000000000091019232

(ďalej len „prijímateľ“)

Čl. 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri
poskytnutí a použití dotácie z rozpočtu Obce Pusté Čemerné.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu z rozpočtových prostriedkov Obce Pusté Čemerné v
súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2009 o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu Obce Pusté Čemerné (ďalej len „VZN“).
3. Prijímateľ sa zaväzuje dotáciu použiť a vyúčtovať v súlade s príslušnými osobitnými predpismi (napr.
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a pod.), v súlade s VZN a s touto zmluvou.
4. Prijímateľ sa zaväzuje finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie použiť účelne, hospodárne a
efektívne v súlade s ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2
Výška dotácie a forma jej poskytnutia
Poskytovateľ v súlade s VZN a na základe uznesenia zastupiteľstva Obce Pusté Čemerné číslo 50 zo dňa
17.12.2019, schválenie rozpočtu obce na rok 2020, poskytne prijímateľovi na rok 2020 dotáciu vo výške:
3 000,- EUR, slovom: tritisíc.
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Čl. 3
Vymedzenie účelu poskytnutia dotácie
Dotácia sa prijímateľovi poskytuje na:
Zabezpečenie futbalovej sezóny VII. Liga Západ mužov ObFZ Michalovce – sezóna jar 2019/2020, jeseň
2020/21 a to konkrétne:


Zberné faktúry SFZ (poplatky SFZ, prestupy, členské a pod.).



Materiálno technické a organizačné zabezpečenie činnosti (príprava a údržba ihriska,
doplnenie výbavy hráčov, materiálne zabezpečenie (siete, lopty, nealko nápoje
a pod.)).



Cestovné.



Propagácia podujatí (pozvánky, informačný spravodaj a pod.).

Čl. 4
Podmienky poskytnutia a použitia dotácie
1.

Schválená dotácia sa poskytuje bezhotovostne prevodom na účet prijímateľa, a to v dvoch
splátkach nasledovne:


1. splátka:

01.04.2020

Suma: 1 500,-€



2. splátka:

01.08.2020

Suma: 1 500,-€

2. Za poskytnutú dotáciu futbalový oddiel poskytne výpomoc pri usporiadaní športových a kultúrnych akcií
obce a na požiadanie obce brigádnicky vypomôže pri realizácií úloh obce.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že na propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít súvisiacich s realizáciou
projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol realizovaný s finančným príspevkom
obce.

Čl. 5
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
2.

3.
4.
5.

Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce k 31. 12. 2020.
Ročné zúčtovanie je potrebné predložiť na Obecný úrad do 31. 12. 2020 v rozsahu:
 vecné vyhodnotenie akcií pre posúdenie účelu použitia dotácie,
 finančné vyhodnotenie v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
a zákonom Č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
Zúčtovanie ročnej dotácie je podmienkou na pridelenie prípadných finančných rostriedkov na
nasledujúci rok.
Nezúčtovanú dotáciu musí prijímateľ vrátiť na účet obce najneskôr do 31. 1. 2020.
Poskytovateľ dotácie si vyhradzuje právo krátiť poslednú splátku dotácie resp. ju pozdržať v prípade, že
do termínu poslednej splátky nebude naplnená príjmová časť rozpočtu obce.
2/3

6.
7.

Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonať kontrolu použitia dotácie v priebehu čerpanie dotácie.
Ak sa použijú finančné prostriedky na iný účel ako je uvedené v čl. 3. tejto zmluvy. Budú vrátené na účet
obce pri ročnom zúčtovaní s rozpočtom obce, najneskôr do 31. 1. 2020.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2020.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je kópia registrácie dotovaného subjektu.
Osoby, ktoré podpisujú zmluvu prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej
strany a zaväzovať zmluvnú stranu svojím podpisom.
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny alebo doplnky zmluvy sa uskutočnia formou písomného
dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.
Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotovenia, z ktorých každá strana dostane po jednom vyhotovení.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnení.

V Pustom Čemernom 23.03.2020

Ing. Juraj Jevin
starosta obce

PaedDr. Emil Dančišin
Oprávnený konať v mene dotovaného subjektu
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