ZMLUVA

poskytnutí dotácie

o

podľa platného VZN č. 1/2005

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Článok 1
Učastníci dohody:

Poskytovateľ:

Obec Mikušovce

018 57 Mikušovce 22
Zastúpená: p. Viktorom Bučkom - starostom obce
IČQ: 00317527
1310: 2020610944
C.ú.: 4481941001/5600

Prijímateľ:

Telovýchovná jednota Družstevník Mikušovce
018 57 Mikušovce
Zastúpený: Ladislavom Gašparom, predsedom TJ
30230942
PCO:
C.ú.:
0063671557/0900

Článok 2
Predmet zmluvy
2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 4 platného VZN č. 1/2005 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce.
Poskytuje sa suma

1

000; €

Článok 3
Učel poskytnutia dotácie
,

3.2.Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na cestovné výdavky a poplatky
spojené s futbalovým zápasom- Výdavky spojené s jesennou sezónou.

Článok 4
Osobitné ustanovenia
4.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku
1
tejto zmluvy, do 5 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.
4.2.Prijímateľ je povinný po zrealizovaní výdavkov, na ktoré " bola poskytnutá účelová
dotácia z rozpočtu obce, do 30 dní, najneskôr však do 31.12.2018 predložiť zúčtovanie
dotácie na predpísanom tlačive poskytovateľa (príloha č.3 - Zúčtovanie dotácie, VZN č.
1/20005). Pri zúčtovaní dotácie prijímateľ predloží kzúčtovaniu kópie faktúr, účtovné
doklady a pod.
4.3.V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie je prijímateľ povinný V termíne do 31.12.2018 vrátiť poskytnutú
dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa ato na č.ú.: 4481941001/5600 vedeného
v peňažnom ústave Primabanka Slovenska, Dubnica nad Váhom.
4.4. V prípade porušenia VZN č.

/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce sa bude voči
prijímateľovi dotácie postupovať pri uplatnení sankcií v zmysle & 31 zákona č.523/2004
Z.z. v z.n.p..
1

Clánok 5
Záverečné ustanovenia
5.3.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorej po dve zostávajú
poskytovateľovi a po dve prijímateľovi.
5.4.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia.

V Mikušovciach, dňa 3.10.2018
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