ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dražkovce
uzatvorená v zmysle VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Dražkovce
Poskytovateľ:
OBEC Dražkovce, v zastúpení Vierou Šalagovou – starostkou obce
so sídlom Dražkovce 45, 038 02 Dražkovce
IČO: 00316 628
Bankové spojenie: SK89 0200 0000 0026 9264 0357/0200
a
Prijímateľ:
Názov/meno : Telovýchovná jednota Družstevník Dražkovce
Zastúpený : Ján Stefanides - predseda občianskeho združenia
IČO: 14 221 390
Bankové spojenie: SK31 0900 0000 0000 6132 6434.

Čl. 1
Predmet dohody
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Dražkovce / v zmysle
čl. 2 ods. 3 VZN obce Dražkovce o poskytovaní dotácií / vo výške 4 000,-€, slovom
štyritisíc eur ,ktorú sa prijímateľ zaväzuje použiť v plnej výške na účel
bežné výdavky na zabezpečenie činnosti a súťaží futbalového, šachového
a pingpongového oddielu
Čl. 2
Poskytnutie dotácie a podmienky jej použitia
1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a prijímateľ sa zaväzuje použiť
ich len na účel, ktorý je dohodnutý v čl. 1 tejto dohody.
2. Prijímateľ je povinný dotáciu vyčerpať do 30.11. 2018
3. Prijímateľ je povinný dotáciu vyúčtovať do 15.12.2018 na predpísanom tlačive
poskytovateľa /príloha č. 3 – Zúčtovanie dotácie/.
4. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na
vyúčtovanie poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania podujatia/aktivity, je
prijímateľ povinný v termíne do 30.11.2018 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej
výške na účet poskytovateľa vedený v peňažnom ústave VÚB Martin, a.s.

IBAN – SK89 0200 0000 0026 9264 0357
5. Poskytovateľ má právo kontroly dodržiavania dohodnutých ustanovení tejto
dohody v zmysle zákona č. 357/2015Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
v platnom znení.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie.
2. Zmluvu možno meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to
formou písomného dodatku k zmluve.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na web-stránke obce.

...................................................................
poskytovateľ

V Dražovciach, dňa 20.06.2018

...................................................................
prijímateľ

