ZMLUVA
o poskytnutí finančnej dotácie č. 1/2012
uzatvorená v zmysle VZN 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných
finančných príspevkov PO z rozpočtu obce Buzitka
Článok 1
Zmluvné strany
1.

Obec Buzitka
Adresa: Obecný úrad Buzitka č. 126, 985 41 Šávoľ
Zastúpená: Helena Ševčíková, starostka obce
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s., pobočka Lučenec
Číslo účtu: 6048762001/5600
IČO: 315982
DIČ: 2021115019
(poskytovateľ dotácie)

2.

1. Futbalový klub Buzitka
Adresa: Buzitka, 985 41 Šávoľ
Zastúpený: Ján Adamec, predseda 1, FK Buzitka klubu
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 0341852543/0900
IČO: 37889435
(príjemca dotácie)
Článok 2
Predmet dotácie

Predmetom zmluvy je poskytovanie finančnej dotácie na úhradu časti nákladov na
majstrovské futbalové zápasy dospelých a žiakov okresnej súťaže a reprezentáciu obce. Na
poskytnutie dotácie nie je právny nárok, je len doplnkovým zdrojom na vykonávanie
športových aktivít.
Článok 3
Finančná výška dotácie
Schválená finančná dotácia na rok 2012 je 2.000, EUR (slovom: Dvetisíc eur). Dotácia sa
poskytne vo výške 1.000 € v I. polroku 2012 a 1.000 € v II. polroku 2012. Táto zmluva sa
uzatvára na základe schváleného rozpočtu obce, resp. uznesenia Obecného zastupiteľstva
v Buzitke, ktorý rozpočet schválil, číslo 13/2011 zo dňa 30. novembra 2011 ktorým OZ
v Buzitke schvaľuje výšku dotácie na úhradu časti nákladov.
Článok 4
Účel použitia dotácie
1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:
Názov akcie: Majstrovské futbalové zápasy V. ligy
Termín použitia dotácie: 01/2012 – 12/2012
Charakteristika akcie: V. liga – futbalové súťaže

Článok 5
Povinnosti príjemcu dotácie
Príjemca dotácie je povinný:
1. Rešpektovať a riadiť sa podmienkami VZN č. 1/2005
2. Príjemca dotácie smie finančné prostriedky použiť výlučne na:
 odmeny a náhrady vyplatené rozhodcom, delegátom - úpravu a údržbu ihriska, šatne,
sanita (benzín na kosenie, vápno) - nákup športových potrieb
 oprávnené poplatky pre futbalový zväz (štartovné, prestup hráčov...)
 výdavky na nákup pracích prostriedkov na pranie dresov - zdravotnícke potreby
(vybavenie lekárničky)
3. Umožniť povereným zamestnancom obce vykonávať kontrolu hospodárneho,
efektívneho a účinného spôsobu využívania poskytnutých finančných prostriedkov.
4. Použiť poskytnuté prostriedky do konca rozpočtového roka
5. Zúčtovať poskytnuté prostriedky spôsobom určeným obcou v lehote do 15. 12. 2012
6. Žiadateľ, ktorý nepredloží vyúčtovanie dotácie, alebo ju použije na iný účel ako bolo
určené, nebude mu v ďalšom rozpočtovom období dotácia pridelená.

Článok 6
Záverečné ustanovenie
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
2. Obe zmluvné strany súhlasne konštatujú, že jednotlivým bodom tejto zmluvy
porozumeli, podmienky považujú za primerané a zaväzujú sa ich plniť.
3. Všetky neskoršie obojstranné dohody a dodatky k tejto zmluve musia byt urobené
písomnou formou, potvrdené zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.
4. Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi dojednaniami účastníkov. Právne
vzťahy nedojednané touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka v
znení neskorších predpisov.
5. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých jednu obdrží poskytovať dotácie a
jednu príjemca dotácie.
V Buzitke dňa 25.01.2012

Za poskytovateľa:

Príjemca dotácie:

.................................................
Helena Ševčíková
Starostka obce

.................................................
Ján Adamec
Predseda I. FK Buzitka

