
Zmluva

o poskytnutĺ dotácie z rozpočtu Obce Rudňany v roku 2019

uzavretá podľa ustanovení § 51  0bčianskeho zákonnLka a Všeobecného závä2ného nariadenia
obce č.1/2017 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce

medzi

Žiadate]'om:
Sídlo:

Zastúpený:

IČo:
DIČ:

Bankové spojenie:

/d'alej len žiadatel'/

Poskytovatei'om:
Sídlo:

Zastúpená:

IČo:
DIČ:

Bankové spojenie:

Obecný športový kJub
053 23 Rudňany 234

Bc. Rastislavom Neuvirtliom

35541831
2021627190

Slovenská pošta, Poštová banka, pobočka Rudňany
č. účtu: 20320S03/6500
IBAN:    SK05 6500 0000 0000 20320503

Obec Rudňany
053 23 Rudňany 234

Bc. Rastis]avom Neuvirthom, starostom obce

00329533
2020717842

VÚB a. s. Bratislava,

pobočka Spišská Nová Ves
č. účtu: 24120592/0200
IBAN:  SK03 0200 0000 0000 24120592

/d'alej len poskytovatel'/

Čl.l
Predmet zm]uvy

Predmetom zm]uvy je poskytnutie dotácie v sume 38 000,- EUR /s]ovom: tridsaťosemtisíc
EUR/, ktoré sa zaväzuje žiadate]' použit' m jarnú a jesennú časť súťaže futba]ového oddie]u:
Dospe]í - A - mužstvo - IV. liga JUH, Dospelĺ - 8 - mužstvo VII. ]iga SOFZ,   dorast - U 19
SOFZ, žiaci -U 15 SOFZ, mužstvo pn'pmvky -ročník 2007 a m]adšie a Enduro-moto c]ub.



Čl. II
Podmien]pr použitia dotácie

1.   Poskytnuté finančné prostľied]qr sú úče]ovo viazané a žiadate]' sa zaväzuje použit' ich v zmys]e § 8
ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov len na účel, ktorý je uvedený v ČI. I tejto zmluvy.

2.    Po  podpĺsaní zmluvy o  poskytnutí dotácie oboma zm]uvnými stranami sa  rinančné  prostriedlgr
uvedené  v  ČI.  I  poskytnú  žiadateľovi  bezhotovostným  prevodom.  Žiadatel'  je  povinný  viest'

poskytnuté prostriedlq7 na bankovom účte. Všetlqr výnosy ( úroky ) znĺžené o poplat]qr za vedenie
účtu z týchto finančných prostriedkov, ktoré bo]i pripĺsané na účet, sú prijmom obce Rudňany.
Žiadatel' vráti tieto finančné prostriedky na účet č. SK03 0200 0000 0000 24120592 a zároveň zašle
avĺzo o platbe.

3.    Žiadateľ   berie   na  vedomie   povinnost'   uskutočňovat'   pLatby  z  poskytnutej   dotácie  zásadne
bezhotovostne a]ebo hotovostné.

4.    Poskytnutú dotáciu v zmysle Čl. 1. tejto zm]uvy je žiadatel' povinný vyúčtovat' v termĺne do 30 dní
od   ukončenia  akcie,  na  ktorú  boLi  finančné  prostriedlor  poskytnuté,  najneskôr  do  dátumu

prĺslušného roka podl'a p]atného VZN.

Vyúčtovanie musí obsahovat':

a/ písomné vecné vyhodnotenie akcie, z ktorého bude zrejmé dodržanie úče]u

b/ finančné vyúčtovanie vypracované v sú]ade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovnĺctve v znenĺ
neskoršĺch   predpisov   s   pred]oženĺm   písomného   preh]'adu   a   čitatel'né   fotokópie   dokladov

preukazujúcich  použitie  dotácie  napr.  daňo`ý  doklad  /faktúru/,  zm]uvu  o  die]o,  objednávky,
dodacie  listy, výpisy  z  účtu,  v  odôvodnených  pn'padoch  /drobný  nákup/  pokladničný  doklad  s
náležitost'ami podl'a Zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

predpisov a pod.

c/ spôsob zabezpečenia pub]icity obce, vymedzenie spôsobu prezentácie obce ako podporovatel'a

5.    Kontro]u dodržania rozsahu, úče]u a podmienok dohodnutých v zm]uve o poskytnuti' dotácie, ako
aj  si)rávnosti  vyúčtovania,  vecnej  realizácie  a  kontro]u  hospodáľnosti.  efektívnosti  a využitia

poskytnutých rimnčných prostriedkov  je oprávnený vykonať h]avný kontrolór obce.

6.   a/ Žiadatel' je povinný vrátit' poskytovatel'ovi finančné prostriedky, ktoré neboli použité na účel
dohodnutý v Č]. 1. tejto zmluvy, a to v p]nej výške sumy poskytnutej dotácie a]ebo jej čast', ktoré
bo]i použité v rozpore s účelom použitia.

b/ Žiadatel' je povinný vrátit' poskytovatel'ovi aj tú výšku finančnýcli prostriedkov, ktorú
nevyčerpal do výšlqr poskytnutej dotácie do 5 pracovných dnĺ odo dňa vyúčtovania podľa č]. 11,
bod 4 tejto zm]uvy.



c/ Finančné pľostriedky, ktoré žiadate]' nevyčerpa]:

do dátumu pn's]ušného roka pod]'a p]atného VZN je povinný vrátit' na účet
obce Rudňany
na č. účtu:  SK03 0200 0000 0000 24120592 s uvedenĺm V -symbolu 292018
a zároveň zaš]e avízo o ich vrátenĺ.

7.    V pľĺpade, že nebudú dodržané zmluvne dohodnuté podmienky, poskytovate]' si bude uplatňovat'
od žiadateľa svoje finančné nárolqr spo]u s úrokom z omeškania cestou pn'slušného súdu.

ČL. III

Záverečné ustanovenia

1.   Nedodržanie   podmienok   dohodnutých  v   zmluve   sa   považuje   za   porušenie   rozpočtovej
disciplíny v zmysle § 30, 31 a 32 zákona č. 523/2004 o rozpočtových  pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadatel', ktorý porušil rozpočtovú disciplínu je

povinný neoprávnene použitú dotáciu vrátiť do rozpočtu obce Rudňany.

2.    Zmluva  je  vyhotovená  v  dvoch  rovnopisoch,  z  ktorých  jeden  dostane  žiadateľ  a  jeden

poskytovatel'.

3.    Zm]uvu  je  možné  zmenit'  len  po  vzájomnej  dohode  oboch  zmluvných  strán,  a  to  formou
písomných dodatkov.

4.    Zm]uvné strany si zmluvu prečíta]i, porozume]i jej obsahu a preh]asujú, že nebola uzntvorená
v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju v]astnom mene podpisujú.

5.    Zmluva  nadobudne  platnosť  dňom  podpisu  oboch  zm]uvných  strán  a  účinnosť  nadobudne
nas]edujúci deň po jej zweľejnení na inteľnetovej sti.ánke poskytovatel'a v sú]ade so zákonom
č. S46/2010 Z. z . ,  ktorým sa dopĺňa zákon
č. 40/1964 Zb. Občianslqr zákonník v znení neskorších predpisov.

V Rudňanoch, dňa 26.03.2019

Za poskytovatel'a : Za pri'jemcu /žiadateľa/:

štatutá rny zástupca


