
ZMLUVA č.l
o poskytnutí dotácie

podľa platného VZN č. 17/2007 a jeho dodatku Č. 1
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

ČlánokI.
Účastníci dohody:

Poskytovateľ: Obec Cinobaňa
985 22 Cinobaňa 299
Zastúpená: Melicherom Jozefom - starostom obce

IČO: 00316008
DIČ:2021237020
Č.ú.: 16827-352/0200

Prijímateľ: Cinobanský športový klub
985 22 Cinobaňa
Zastúpené: Július Palík - prezident CŠK

IČO: 37890310
Č.ú.: Slovenská sporitel'ňa a.s. - 0059335227/0900

Článok II.
Predmet zmluvy

2. 1.Táto zmluva sa uzatvára na základe čl. 2 a čl. 7 platného VZN č. 17/2007 ajeho dodatku
č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupitel'stvo schválilo výšku
dotácie pre organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2012.
Pre prijímateľa bola pre rok 2012, v súlade s čl. 8 VZN č. 17/2007 ajeho dodatku č. l,
schválená dotácia vo výške 9.500,- €, slovom deväťtisícpäťsto eur, z toho 9.300 € pre
futbalový oddiel a 200 € pre volejbalový oddiel.

Článok III.
Účel poskytnutia dotácie

3.1. Prijímatel' sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na organizovanie športových
podujatí, na vyvíjanie športovej činnosti a na vykrytie nákladov na športovú činnosť.

3.2. Prostriedky použité na dotáciu musia splňať zásady hospodárenia, efektívnosti
a účelovosti. Nemôžu byť použité na občerstvenie, preplácanie bankových poplatkov.

3.3. Poskytnutá dotácia nemôže vykrývať celkové náklady na činnosť športového klubu -
t.j. dotácia môže vykrývať najviac do výšky 80 % nákladov na športovú činnosť,
ostatné náklady musia byt' vykryté z vlastných zdrojov.



Článok IV.
Osobitné ustanovenia

4.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku
L tejto zmluvy po predložení žiadosti.

4.2.Prijímateľ je povinný po zrealizovaní športového podujatia, na ktoré bola poskytnutá
účelová dotácia z rozpočtu obce, do 30 dní, po uplynutí štvrťroku, alebo najneskôr do
15.12.2012, odovzdať do podateľne poskytovateľa písomnú správu o použití dotácie.
Zároveň použitie dotácie vydokladuje kópiami faktúr, účtovnými dokladmi a pod.

4.1.V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania športového podujatia, je prijímateľ povinný
v termíne do 15.12.2012 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa
a to na č.ú.: 6008090001/5600 vedeného v Prima banke a.s.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

5.1.Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch, z ktorej jedna zostáva poskytovateľovi
a jedna prijímateľovi.

V Cinobani, dňa: 12. januára 2012

Prijímateľ:


