Zmluva

o poskytnutí nenávratnej dotácie z rozpočtu obce uzavretá v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Halič č. 5/2007

Poskytovater dotácie:

Obec HAut, Ul.mieru 66

Zastúpená:

Vladimírom Rehanekom, starostom obce

ltO:

00316091

Bankové spojenie:

Prima banka slovensko, a.s., pobočka Lučenec

tíslo účtu:

6008744001/5600

/ďalej len obec/

Prljímater dotácie:

Telovýchovná jednota Slovan

Zastúpený:

Andrejom

ltO:

14223643

Bankové spojenie:

Slovenská

tislo účtu:

0059329046/0900

Hučkom,

Halič

predseda TJ

sporiterňa,

a.s.,

pobočka Lučenec

/ďalej len prijímater/

tlánok I.
Obe c poskytuje dotáciu prijímaterovi vo výške 6.800,00 €, slovom šesťtisícosemsto eur na základe
žiadosti zo dňa 27.9.2013 v zmysle uznesenia OZ v Haliči č. C/1 zo dňa 13.12.2013, termín
poskytnutia rok 2014 za účelom:
Financovania spotreby energií
Náklady na rozhodcov a delegátov zväzu
Náklady na trénera dorastu
Poplatky SsFZ a ObFZ
Cestovné náklady na MFZ
Ostatné materiálové náklady
Náklady na

multifunkčné

Cestovné pre

hráčov

ihrisko a telocvičňu

a funkcionárov

Športové vybavenie mužstiev
tlánok II.
Prijímater je povinný viesť osobitnú evidenciu o účele použitia poskytnutej dotácie. Pri používaní
finančných

prostriedkov prijímater zachováva hospodárnosť, efektlvnosť a účelnosť ich použitia.

Nedodržanie pravidiel a podmienok použitia dotácie sa považuje v zmysle § 31 zákona č. 523/2004
Z.z. za porušenie finančnej disciplíny.
Prljímater dotácie je povinný umožniť vykonanie kontroly vynakladania poskytnutých prostriedkov
poskytovaterom dotácie na základe jeho účtovnej evidencie do 3 rokov po ukončení rozpočtového
roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá.

Článok III.
Finančné prostriedky predmetnej dotácie

možno použiť

len na účely, na ktoré boli určené a ich

použitie podlieha povinnému zúčtovaniu do 60 dnr od splnenia účelu, najneskôr do 15. Decembra
rozpočtového roka a to predložením kópií účtovných dokladov v zmysle zákona 431/2002

o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov a platnom znení § 10. Nevyčerpané finančné
prostriedky ako aj použitú poskytnutú dotáciu v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá, je
prijímater povinný vrátiť na účet, alebo do pokladne obce najneskôr do 15. decembra bežného roka.
Článok IV.

Spôsob prezentácie obce ako poskytovatera dotácie:
Na výročnej schôdzi
V obecných a okresných novinách
Na dresoch (logo obce)
Na reklamných tabuliach
Článok V.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdržr poskytovater dotácie a jeden
prijímater dotácie.
V Haliči,

dňa

•

26.03.2014

I _

