ZMLUVA
o poskytnutí dotácie
podľa platného VZN č. 2/2014
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Článok 1
Účastníci dohody:
Poskytovateľ:

Obec Babín
Zastúpená: Bc.Martin Matys – starosta obce
IČO: 00314382
DIČ: 2020561598
Číslo účtu: SK32 5600 0000 0040 0141 8001

Prijímateľ:

Obecný športový klub Babín
Občianske združenie
Zastúpené: Mgr. František Slameník - štatutár OŠK Babín
IČO: 22618643
Číslo účtu: SK96 0200 0000 0032 4796 1157

Článok 2
Predmet zmluvy
2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 2 platného VZN č. 2/2014 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce, na základe uznesenia OZ č. 8/2019 zo dňa 13.12.2019, ktorým
obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce pre rok 2020.
Pre prijímateľa bola pre rok 2020, v súlade s článkom 4 VZN č. 2/2014, schválená dotácia
vo výške 9 000 €, slovom deväťtisíc eur.
Článok 3
Účel poskytnutia dotácie
3.1.Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na organizovanie športových podujatí
organizovaných občianskym zdužením OŠK Babín /viď stanovy OŠK Babín/.

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, bezhotovostným prevodom z
účtu obce na účet príjemcu na základe tejto zmluvy I. splátku v sume 3 000 €, II. Splátku
v sume 3 000 € do 20.05.2020 a III. Splátku v sume 3 000 € do 20.06.2020.

4.2.Prijímateľ je povinný po zrealizovaní športových podujatí, na ktoré bola poskytnutá
účelová dotácia z rozpočtu obce, do 30 dní, najneskôr však do 30.11.2020, odovzdať do
podateľne poskytovateľa písomnú správu o použití dotácie. Zároveň použitie dotácie
predloží prijímateľ na predpísanom tlačive poskytovateľa. Pri zúčtovaní dotácie prijímateľ
predloží k zúčtovaniu kópie faktúr, kópie účtovných dokladov a pod. Stolnotenisový klub
predloží vyúčtovanie do 30.12.2020.
4.3.V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania športových podujatí, je prijímateľ povinný
v termíne do 30.11.2020 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa
a to na č.ú.: SK32 5600 0000 0040 0141 8001 vedeného v Prima banka a.s.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1.Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa
platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
5.2.Príjemca nesmie finančné prostriedky dotácie použiť na alkohol a tabakové výrobky.
5.3.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorej jedna zostáva poskytovateľovi
a jedna prijímateľovi
5.4.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia.

V Babíne, dňa: 24.03.2020

Poskytovateľ:

Príloha č. 1: Vyúčtovanie dotácie

Prijímateľ:

