Zmluva č. 2/2020 o poskytnutí účelovej dotácie
medzi
poskytovateľom:

Obecný úrad Sasinkovo
So sídlom: 920 65 Sasinkovo 3
IČO: 00312959
DIČ: 2021268150
v zastúpení: Jana Ešmírová, starostka obce
bank. spojenie: Prima banka a. s.
IBAN: SK12 5600 0000 0011 6806 0001

prijímateľom:

TJ Družstevník Sasinkovo
Stolnotenisový oddiel
920 65 Sasinkovo
IČO: 18049938
v zastúpení: Timotej Hanzlík, predseda TJ
IBAN: SK94 0900 0000 0000 4553 8744

Čl. I
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.
2. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú účelovú dotáciu použiť na:
- organizovanie festivalov, mládežníckych podujatí,
- rozvoj masovej rekreačnej telesnej výchovy,
- podpora športu,
- organizovanie športových podujatí,
- na netradičnú mimoškolskú činnosť a prácu s deťmi a mládežou na území obce,
- na etickú a mravnú výchovu mladej generácie,
- na obstaranie (nákup) individuálnych zdravotnícky pomôcok pre zdravotne postihnutých
občanov, ktorým sa neposkytuje príspevok z iných finančných zdrojov, napr. z fondu
zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, sociálneho zabezpečenia.

Čl. II
1. Poskytovateľ poskytne účelovú dotáciu prijímateľovi vo výške 900 EUR, slovom
deväťstoeur, v súlade s Uznesením 3/XII/17122019 a Uznesením č. 13/V/18052020. Výška
dotácie bola ponížená na základe vyhlásenia krízového stavu v SR spôsobenom vírusom
COVID-19 a trvaním mimoriadnej situácie v SR.
2. Poskytovateľ poskytne účelovú dotáciu prijímateľovi podľa § 5 VZN č. 1/2008. Prijímateľ
predloží zúčtovania dotácie za rok 2020 do 31. 10. 2020.

Čl. III
Pre potreby a účel tejto zmluvy vymedzujú zmluvné strany pojem "účelová dotácia" ako
dotáciu určenú na úhradu oprávnených výdavkov poskytnutých v zmysle VZN č. 1/2008.
Prijímateľ je povinný:
- použiť poskytnutú dotáciu len na účel dohodnutý v tejto zmluve.
Čl. IV
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
Žiadosť na podporu celoročnej činnosti alebo samostatných projektov žiadateľ predkladá do
31. 10. kalendárneho roku na obdobie nasledujúceho roku. Schválenie dotácie na
nasledujúci rok je podmienené enviromentálnou aktivitou, a to 2 krát ročne údržbou
verejných priestranstiev po dohovore so starostkou obce Sasinkovo.
Čl. VI
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a zverejnením na
obecnej stránke obce.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom poskytovateľ obdrží jedno
vyhotovenie a prijímateľ jedno vyhotovenie.

V Sasinkove, dňa 17. 06. 2020

Timotej Hanzlík
predseda TJ Sasinkovo

Jana Ešmírová
starostka obce

