ZMLUVA
o poskytnutí dotácie
podľa platného VZN č. 1/2010
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Článok 1
Účastníci dohody:
Poskytovateľ:

Obec Podhoroď
Podhoroď 112
072 64
Zastúpená: Ing. Jaroslavom Mihaľovom – starostom obce
IČO: 00325635
DIČ: 2020752294
Č.ú.: 420 949 0002/5600

Prijímateľ:

Obecný športový klub Podhoroď
Podhoroď 112, 072 64
Zastúpené: Milanom Hanusičom – konateľom
IČO: DIČ: IČ DPH: SK Č.ú.: 0091017480/0900
Článok 2
Predmet zmluvy

2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 2 platného VZN č. 1/2010 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre
organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2011.
Pre prijímateľa bola pre rok 2012, v súlade s článkom 4 VZN č. 1/2010, schválená dotácia
vo výške 500,00 €, slovom päťsto eur.
Článok 3
Účel poskytnutia dotácie
3.1.Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na organizovanie športových podujatí
pod názvom: futbalový ročník 2A trieda muži r. 2011/2012 jarná časť a ročník 2A
trieda muži 2012/2013 jesenná časť.
Článok 4
Osobitné ustanovenia
4.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku
1 tejto zmluvy, po predložení dokladov na oprávnené výdavky.

4.2.Prijímateľ je povinný po zrealizovaní kultúrneho podujatia, na ktorú bola poskytnutá
účelová dotácia z rozpočtu obce, do 30 dní, najneskôr však do 15.12.2012, odovzdať do
podateľne poskytovateľa písomnú správu o použití dotácie. Zároveň použitie dotácie
predloží prijímateľ na predpísanom tlačive poskytovateľa. V prípade nejasností pri
zúčtovaní dotácie prijímateľ predloží k zúčtovaniu kópie faktúr, účtovné doklady a pod.
4.1.V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania športových podujatí, je prijímateľ povinný
v termíne do 15.12.2012 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa
a to na č.ú.: 420 949 0002/5600 vedeného v Dexia banka Slovensko a.s.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie.
5.2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom, keď bude podpísaná obidvoma zmluvnými stranami.
Túto zmluvu možno dopĺňať alebo meniť len so súhlasom obidvoch zmluvných strán,
vyjadrenom v písomnom doplnku, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5.3. Zástupcovia zmluvných strán potvrdzujú svojím podpisom, že zmluvu uzavreli slobodne,
vážne a dobrovoľne, bez akéhokoľvek nátlaku alebo v omyle. Podrobne zmluvu
preštudovali, jej obsahu rozumejú a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.
V Podhorodi dňa: 04.04.2012

V Podhorodi dňa 04.04.2012

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

Ing. Jaroslav Mihaľov v. r.
pečiatka a podpis

Milan Hanusič v. r.
pečiatka a podpis

