ZMLUVA
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2018

Zmluvné strany:
Obec Pečovská Nová Ves
IČO : 00327590
DIČ : 2020711660
Adresa: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Zastúpenie: PhDr. Jaroslavom Dujavom – starostom obce
Bankové spojenie: VÚB a.s. Prešov
Číslo účtu: SK51 0200 0000 0000 0292 0572
ako poskytujúci
a
OZ TJ „OROL“ Pečovská Nová Ves
IČO: 48413534
Zastúpená: Dušanom Podlipom – podpredsedom TJ Orol PNV
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s., Bratislava
Číslo účtu:SK36 5200 0000 0000 1670 5718
ako prijímajúci
1. Obec Pečovská Nová Ves poskytne na základe predloženej žiadosti TJ OROL Peč. Nová
Ves, finančnú dotáciu na podporu rozvoja telesnej kultúry v obci na rok 2018.
Poskytnutie dotácie bolo schválené dňa 08. 12. 2017 uznesením OZ obce Pečovská Nová
Ves č. 183/2017 na základe VZN obce č.59/2009 prijatého dňa 11. 12. 2009 o poskytovaní
dotácií.
2. Výška dotácie je 750,00 Eur /slovom: Sedemstopäťdesiat Eur/.
Obec si vyhradzuje právo zadržania schválenej dotácie vo výške 10% na pokrytie
nepredvídaných výdavkov spojených s činnosťou stolnotenisového oddielu v roku 2018.
3. Poskytnutú dotáciu môže príjemca použiť na podporu všeobecne prospešných služieb –
činnosť OZ TJ „OROL“ – stolnotenisový oddiel v Pečovskej Novej Vsi. Príjemca sa
zaväzuje dodržať špecifikáciu čerpania prostriedkov podľa schváleného návrhu, ktorý je
prílohou č.1 tejto zmluvy a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
4. Dotácia sa poskytuje na obdobie roku 2018.
5. Obec si vyhradzuje právo vykonať kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov
a to k: 15.4.2018, 15.7.2018, 15.10.2018 a príjemca s týmto vykonaním kontroly súhlasí
a zaväzuje sa poskytnúť súčinnosť a všetky doklady týkajúce sa použitia dotácie.
6. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnuté finančné prostriedky nebudú použité na nákup
alkoholických nápojov a tabakových výrobkov , prestupy hráčov a odmeny funkcionárom.
7. Výška schválenej dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 je nezáväzná s tým, že 30%
schválenej výšky finančného príspevku bude viazaných na kvalifikovanú, systematickú

a dlhodobú prácu s mládežou s cieľom výchovy mladých nástupcov a zmysluplného riešenia
voľno časových aktivít mladých ľudí v obci.
8. Schválené finančné prostriedky sa prevedú na účet príjemcu č. účtu SK36 5200 0000
0000 1670 5718.
Dotácia na rok 2018 bude poskytnutá príjemcovi v 3 splátkach a to:
17.1. / 250,00 €/, 15.6. /250,00 €/, 15.9. /250,00 €/ .
Zúčtovanie dotácie je príjemca povinný predložiť poskytovateľovi písomne najneskôr do
15 – teho decembra príslušného roka. Použitie dotácie preukazuje dotovaný subjekt
vyúčtovaním a priložením dokladov k nahliadnutiu z dôvodu kontroly správnosti využitia
dotácie. Originály účtovných dokladov príjemca eviduje vo svojej účtovnej evidencii a na
požiadanie ich predloží kontrolným orgánom obce.
9. Ak príjemca nepoužije poskytnuté finančné prostriedky alebo použije len ich časť do
konca zúčtovacieho obdobia, je povinný nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť do
pokladne obce alebo na účet obce č. SK51 0200 0000 0000 0292 0572 najneskôr do 20teho decembra príslušného roka.
10. V prípade nedodržania dohodnutých zmluvných podmienok sa príjemca zaväzuje vrátiť
obci poskytnutú dotáciu a zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z poskytnutej dotácie.
11. Táto zmluva sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny možno vykonať
iba v písomnej forme na základe úplného a vzájomného konsenzu obidvoch zmluvných
strán.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak
súhlasu ju podpisujú.

V Peč. Novej Vsi, dňa

……………………………………
poskytovateľ

…………………………………
príjemca

Príloha č.1
Predpokladané čerpanie dotácie na rok 2018:
Špecifikácia použitia poskytnutých finančných prostriedkov :
Štartovné
................... 30,00 €,
Poplatok za registračné preukazy
................... 40,00 €,
Nájom telocvične
................... 200,00 €,
Cestovné
.................... 150,00 €,
Stolnotenisové potreby
.................... 140,00 €,
Vecné ceny
.................... 150,00 €,
Všeobecný materiál
.................... 40,00 €,
-------------------------------------------------------------------------------------------------Celková výška
750,00 €.

