Zmluva o poskytnutí dotácie č. 19/2020
(ďalej len „Zmluva“)
uzatvorená v zmysle §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením obce Spišský Hrušov č.1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Spišský Hrušov (ďalej len „VZN o poskytovaní dotácií“).
I. Zmluvné strany
1. Obec Spišský Hrušov
Zastúpená:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

JUDr. Adriana Tkáčová, starostka obce
Spišský Hrušov č. 216, 053 63
00329606
2020717864
Prima Banka Slovensko, a.s.
SK67 5600 0000 0034 0091 2002
(ďalej len „Obec Spišský Hrušov alebo Poskytovateľ)

2. Obecný klub športovcov Spišský Hrušov
Zastúpený:
Jaroslavom Mikolajom
So sídlom:
Spišský Hrušov 291, 053 63 Spišský Hrušov
IČO:
35517913
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:
SK39 0900 0000 0051 4328 8307
(ďalej len „Žiadateľ“)
v súlade s ustanovením § 261 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, po prehlásení zmluvných strán, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená takto:

Článok II.
Predmet a účel Zmluvy
1.Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie účelovo viazanej dotácie (ďalej len „dotácia“) na účel
zabezpečenia jesennej futbalovej sezóny 2020.
2.Na účel uvedený v ods. 1 tejto Zmluvy Obec Spišský Hrušov poskytne Žiadateľovi dotáciu v sume
1000,- eur (slovom:tisíceur) z rozpočtu obce na rok 2020, kapitola 08.1.0 Transfer OKŠ na účel
vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry v zmysle § 3 ods. 1 písm. e) VZN o poskytovaní
dotácií.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.Žiadateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na účel uvedený v Článku II. tejto Zmluvy.
2.Poskytnutú dotáciu uvedenú v Článku II. ods. 2 tejto Zmluvy je Žiadateľ povinný vyúčtovať na
predpísanom tlačive do 30 dní od ukončenia konkrétnej úlohy, najneskôr do 30.11.2020.Vyúčtovanie
musí obsahovať:
a) písomné vecné vyhodnotenie akcie, z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu, na ktorý bola
dotácia podľa tejto Zmluvy poskytnutá;
b) finančné vyúčtovanie vypracované v zmysle zákona o účtovníctve vrátane predloženia
písomného prehľadu a čitateľných fotokópií dokladov preukazujúcich použitie dotácie.
3.Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly účelnosti použitia poskytnutej dotácie prostredníctvom
zástupcov obce a kontrolou hlavného kontrolóra.
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4.Nevyčerpané finančné prostriedky je Žiadateľ povinný vrátiť na účet Poskytovateľa do 5.-tich
pracovných dní odo dňa predloženia vyúčtovania.
5.Žiadateľ, ktorý
a) použil dotáciu v rozpore s účelom, uvedeným v Článku II. tejto Zmluvy alebo
b) nedodržal určený spôsob nakladania s dotáciou alebo
c) porušil podmienky a pravidlá, za ktorých bola dotácia poskytnutá,
je povinný vrátiť dotáciu v lehote do 30 dní odo dňa, kedy k porušeniu Zmluvy došlo. Zároveň sa
zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej sumy za každý, aj začatý
deň jej neoprávneného použitia za obdobie od poskytnutia dotácie do jej vrátenia (za deň vrátenia sa
považuje deň jej pripísania na účet Poskytovateľa). Zmluvná pokuta nesmie byť vyššia ako výška
poskytnutej dotácie.

Článok IV.
Osobitné ustanovenia
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce.
2. Žiadateľ berie na vedomie, že obec Spišský Hrušov je povinnou osobou podľa zák. č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a súhlasí so zverejnením
a sprístupnením obsahu tejto Zmluvy.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1.Štatutárni zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony.
2.Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vzostupne očíslovanými písomnými dodatkami
podpísanými oboma zmluvnými stranami na základe ich vzájomnej dohody.
3.Na právne pomery neupravene touto Zmluvou sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných
právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
4.Táto Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnocenných exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
5.Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok, že bola nimi prečítaná, je im zrozumiteľná a vyjadrujúca ich vôľu a preto ju na znak
súhlasu slobodne a vážne svojimi podpismi potvrdzujú.
V Spišskom Hrušove dňa 21.09.2020

.......................................
Obec Spišský Hrušov
zastúpená starostkou obce
JUDr. Adrianou Tkáčovou

.............................................
Obecný klub Športovcov
Spišský Hrušov zastúpený
Jaroslavom Mikolajom
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