ZMLUVA č.1/2014
o poskytnutie účelovej dotácie
medzi
poskytovateľ:

p r i j í m a t e ľ:

OBEC SASINKOVO
so sídlom: 920 65 Sasinkovo
IČO: 00312959
v zastúpení: Jaroslav Jamrich
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s. číslo účtu:
1168060001/5600
TJ Družstevník Sasinkovo
Stolnotenisový oddiel
so sídlom: 920 65 Sasinkovo
IČO: 18049938
v zastúpení: Timotej Hanzlík
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: 0045538744/0900
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 :
a/na organizovanie stolnotenisových súťaží súťažné stolnotenisové turnaje/.
b/na cestovné – majstrovské zápasy a turnaje
c/na nákup športových potrieb STO
d/na občerstvenie hráčov počas majstrovských zápasov
e/na činnosť TJ Družstevník stolnotenisový oddiel
f/ Na nákup prostriedkov súvisiacích s činnoťou STO
g/Na úhradu poplatkov STZ,STO – registrácia, štartovné , org. súťaž. stretnutí.

...........................................................................................................................................
Čl. II.
1. Poskytovateľ poskytne účelovú dotáciu prijímateľovi vo výške 1000 ,-€ slovom tisíc euro
na bežné výdavky( kapitálové).
2. Poskytovateľ poskytne účelovú dotáciu prijímateľovi podľa § 5 VZN č.1/2008
..............................................................................................................
Prijímateľ predloží zúčtovania dotácie do 15 decembra 2014.
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 a dodatku č.1 k VZN č.1/2008

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.
ČI. IV.
Prijímateľ je povinný:
a) použiť poskytnutú dotáciu len na účel dohodnutý v tejto zmluve

Čl. V.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a zverejnením na
internetovej stránky obce.
Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia
a prijímateľ jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany prehlasujú, že sa zo zmluvou oboznámili, že porozumeli a potvrdzujú, že
s ňou súhlasia a že ju uzatvárajú bez nátlaku, čo deklarujú svojimi podpismi.

V Sasinkove dňa 22.1.2014

Timotej Hanzlík
Predseda TJ Družstevník Sasinkovo

Jaroslav Jamrich
starosta obce Sasinkovo

