ZMLUVA
o poskytnutí dotácie

Zmluvné strany
Poskytovateľ:
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
Štatutárny zástupca:

Obec Medzany
082 21 Medzany 152
17149002
2020545076
Všeobecná úverová banka Prešov
934728572/0200
SK40 0200 0000 0009 3472 8572
Kipikaša Jozef, starosta obce

Prijímateľ :
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
Štatutárny zástupca

Futbalový klub Požiarnik Medzany
31 304 753
20205499883
Slovenská sporiteľňa Prešov
0096287332/0900
SK33 0900 0000 0000 9628 7332
Hudák Rudolf
I.

Poskytovateľ Obec Medzany a prijímateľ FC Požiarnik Medzany uzatvárajú túto dohodu o poskytnutí
dotácie schválenej OZ v Medzanoch uznesením číslo 3/2018 zo dňa 02.03.2018.
II.
Dotácia sa poskytuje na činnosť futbalového klubu dospelých na rok 2018 v zmysle žiadosti
o poskytnutie dotácie na rok 2018 z rozpočtu obce zo dňa 12.02.2018, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.
Výška dotácie je 6 500 € a podlieha zúčtovaniu s rozpočtom obce Medzany v roku 2018.
III.
Finančné prostriedky v sume 6 500 € budú prijímateľovi poskytnuté prevodným príkazom na účet
prijímateľa .
IV.
Podľa VZN č. 6/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce je prijímateľ podľa čl.7
povinný do 30 dní po vyčerpaní dotácie predložiť obci vyúčtovanie spolu so sprievodným listom
a kópiami všetkých účtovných dokladov. Ak príjemca nesplní túto povinnosť, je povinný obci zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 30% z poskytnutej dotácie.

Ak príjemca dotácie poskytnuté finančné prostriedky nepoužije, alebo použije iba ich časť, je povinný
ich vrátiť na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu do 31.12.2018.
Nákup alkoholických nápojov a odmeny funkcionárom sú neoprávnenými výdavkami a nie je možné
ich uhrádzať z poskytnutej dotácie na rok 2018.
V.
Za vyúčtovanie dotácie zodpovedá prijímateľ dotácie a starosta obce.
VI.
Ak žiadateľ nedodrží podmienky tejto zmluvy, je povinný dotáciu vrátiť poskytovateľovi.
VII.
Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 1 exemplár obdrží prijímateľ, 1 exemplár
poskytovateľ a 1 exemplár hlavná kontrolórka obce.

V Medzanoch dňa 05.03.2018

...........................................
Za prijímateľa FC Požiarnik Medzany

Zverejnená dňa: 5.3.2018
Účinnosť dňa: 6.3.2018

.............................................
Za poskytovateľa

