Zmluva č. 2/2012
O poskytnutí účelovej dotácie
medzi
p o s k y t o v a t e ľ o m:

Obecný úrad Sasinkovo
so sídlom: 920 65 Sasinkovo
IČO: 00312959
v zastúpení: Jaroslav Jamrich
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s. číslo účtu:
1168060001/5600

pri j í ma t e ľ o m:
Motoklub Sasinkovo
So sídlom: 920 65 Sasinkovo
IČO: 42162271
V zastúpení: Andrej Paulovič
Bankové spojenie: VUB
Číslo účtu:2767021658/0200
ČI. l.
1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi účelovú dotáciu v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, VZN Č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce
Sasinkovo v znení zákona č. 369/1990 Zb. zákonov v zmysle § 6 a 11 ods. 4 písm g)
predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci VZN č. 1/2008.
2. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú účelovú dotáciu použiť na :
a/ na organizovanie motocrosových súťaží
b/ na cestovné //preprava motocyklov a jazdcov/
c//na nákup materialu potrebný na činnosť organizácie
d /na úpravu závodnej trate

Čl. II.
1. Poskytovateľ poskytne účelovú dotáciu prijímateľovi vo výške 1150 ,-€ slovom
na bežné výdavky( kapitálové).
2. Poskytovateľ poskytne účelovú dotáciu prijímateľovi podľa § 5 VZN č.1/2008
Prijímateľ predloží zučtovanie dotácie do 25.januára2012 do pokladne obecného úradu.
Čl. III.

Pre potreby a účel tejto zmluvy vymedzujú zmluvné strany pojem "účelová dotácia" ako
dotáciu určenú na úhradu oprávnených bežných alebo kapitálových výdavkov poskytnutých
v zmysle "VZN č. 1/2008
ČI. IV.
Prijímateľ je povinný:
a) použiť poskytnutú dotáciu len na účel dohodnutý v tejto zmluve

"
Použitie finančných prostriedkov na iný než dohodnutý účel je považované za porušenie
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. V.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach.
Poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia prijímateľ jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany prehlasujú ,že sa zo zmluvou oboznámili a potvrdzujú svojími podpismi že s
ňou súhlasia.
V Sasinkove dňa 4.5.2012

Andrej Paulovič predseda MK

Jaroslav Jamrich starosta obce

