
Zmluva č.166l20t9
o poskytnutí účelovej dotácie

podl'a VZN Obce Hlboké ó. 2l20l5 o poskytovaní dotácií z rozpoétu obce

Poskytovatelo: Obec Hlboké
so sídlom: 906 31 Hlboké l14
v zastúpení: Ing. Miloš Čobrda - starosta obce
tČo: oologsgz DIČ:2021086716
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. pobočka Senica
číslo účtu: SK32 5600 0000 00261024 4001

Prijímatel': TJ Družstevník Hlbokó
so sídlom: 906 31 Hlboké
v zastúpení: Ing. Jaroslav Slaný
rČo::+ooq+ss DIČ:2021088036

lankové spojenie: Slovenská sporiteťňa
Císlo účtu: 3722793810900

čHnok I.

Poskytovateť poskytne prijímatefovi účelovú dotáciu v zmysle § 7 odst. 2 zékona č.

58312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy aozmene adoplnení
niektor;ých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, VZN č. 2l20I5 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce Hlboké a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteťstva č. 81612019
zo ďňa5.6.2019.

Prijímatel' sa zavázuje poskytnutú účelovú dotáciu použit' na úhradu nákladov
vynaložených na usporiadanie športových akcií - platby delegovaným osobám,
zaplatenie štartovného, nákup športových potrieb, nákup materiálu a tovaru na
renováciu futbalového štadióna a nákup tovaru potrebného na prevádzku.

Poskytovatef poskytne účelovú dotáciu prijímateťovi vo qfške 3.000,00 €, slovom
tritisíc EUR, nabežné výdavky v jednej splátke.
Poskytovatel' poskytne účelovú dotáciu prij ímateťovi počas kalendárneho roka 2019 .

čHnok III.

Pre potreby a účel tejto zmluvy vymedzujú zmluvné strany pojem - účelová dotácia -
akodotáciu určenú na úhradu oprávnených bežných výdavkov poskytnutých v zmysle
VZN č. 2l20l5, vynaložených na usporiadanie športových akcií - platby delegovaným
osobám, zaplatenie štartovného, nákup športových potrieb, nákup materiálu a tovaru
na renováciu futbalového štadióna a nákup tovaru potrebného na prevádzku.



Použitie finaněných prostriedkov na iný účel než dohodnutý účel je považované za
porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 3 1 zákona č. 52312004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorych zákonov.

čHnok IV.

Poskytovatef bude akceptovat' aj výdavky prijímateťa spojené s realizáciu projektu podťa Čl.
I., odst. 2, tejto zmluvy, ktoré prijímateť vynaložilpreďuzatvorením tejto zmluvy.

Prijímateť je povinný:
a) použit'poskytnutú dotáciu len
b) predložiť zúčtovanie dotácie o
však do 15.I2.20I1 - príloha č.

článok V.

na účel dohodnutý v tejto zmluve,
použití finančnej dotácie do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskór

1.

čHnok VI.

Zmlwa nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Obce Hlboké alebo na webovej stránke
prijímateťa,
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý obdrži jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany prehlasujú, že so zmluvou sa dókladne oboznámili, že jej rozumeli
apotvrdzujú, že sňou súhlasia aže ju uzatvárajú dobrovol'ne abez nátlaku, čo deklarujú
svojimi podpismi.

V Hlbokom, dňa 12. júna 2019

Obec HLI
90631 HLB(

Ing. Miloš Čobrda Ing. Jaroslav


