Z M L U V A č. 1/2018

o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie ) na rok 2018
(zákon č. 523/2004 Z. z. a zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách a jeho novely)

1. Účastníkmi zmluvy sú:
a) Žiadateľ:

Futbalový klub Veľaty
V zastúpení: Mgr. Štefan Bobík (predseda FK Veľaty) a
Slavomír Rusňák ( podpredseda FK Veľaty)

Adresa:

Staničná ulica 4, 076 15 Veľaty

IČO:

35564784

Bankové spojenie:

2901008084/8330

IBAN:

SK33 8330 0000 0029 0100 8084

b) Poskytovateľ:

Obec Veľaty
V zastúpení Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc., (starosta obce)

Adresa:

Staničná ulica 8/12, 076 15 Veľaty

IČO:

00332020

Bankové spojenie:

VÚB Trebišov, 3622 622/0200

IBAN:

SK53 0200 0000 0000 0362 2622

BIC:

SUBA SK BX

2. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce na účel: transfer na bežnú
činnosť FK:
- Všeobecný materiál (pitný režim, údržba hracej plochy,
úprava okolia ihriska a údržba budovy (šatne) ) □
950,00 €
- Preprava FK (doprava na zápasy, doprav hráčov na tréning – cestovné náhrady) ○
1 980,00 €
- Poplatky (štartovné, prestupy, hosťovania, rozhodca a delegát zápasu) ∆
3 570,00 €

Spolu vo výške 6 500,00 € slovom: Šesťtisíc päťsto eur
Finančné prostriedky budú poskytnuté v troch splátkach: 1. úhrada: 2 000,00 € do 28.02.2018
2. úhrada: 2 500,00 € do 15.04.2018
3. úhrada: 2 000,00 € do 30.06.2018

3. Finančné prostriedky sú účelovo viazané, teda možno ich použiť len na účel podľa bodu 2.
4. Žiadateľ sa zaväzuje, že poskytnuté finančné prostriedky použije na dohodnutý účel. Ak žiadateľ
nemôže prostriedky použiť na dohodnutý účel, je povinný písomne požiadať poskytovateľa o zmenu
účelu použitia. Ak žiadateľ nepoužije finančné prostriedky na dohodnutý účel a ani písomne
nepožiada o zmenu účelu použitia, je povinný ich vrátiť bez zbytočného odkladu na účet obce číslo:
3622 622/0200, IBAN: SK53 0200 0000 0000 0362 2622, BIC: SUBA SK BX.
5. Žiadateľ sa zaväzuje vyúčtovať použitie prostriedky do 15.12.2018. Súčasne s vyúčtovaním
predloží
žiadateľ OcÚ kópiu účtovných dokladov. Originály dokladov žiadateľ eviduje vo svojej účtovnej
evidencii a na požiadanie ich predloží kontrolným orgánom obce.
6. Žiadateľ, ktorý neoprávnene použije alebo zadrží poskytnuté prostriedky, je povinný vrátiť finančné
prostriedky v poskytnutej výške. Zároveň je povinný zaplatiť penále vo výške 0,5 % zo zadržanej
alebo neoprávnene použitej sumy za každý deň neoprávneného použitia poskytnutých prostriedkov,
najviac do výšky dvojnásobku tejto sumy a najmenej 16,60 €.
7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
8. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po jednom dostane každá zmluvná strana.

Vo Veľatoch, dňa 31.01.2018

za Obec Veľaty

predseda FK Veľaty

podpredseda FK Veľaty

