Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
Zmluvné strany:
Poskytovateľ : Obec Ráztočno
so sídlom Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno
zastúpená : Ivan Škrteľ, starosta obce
IČO : 00 318 469
bankové spojenie : VÚB a. s. pobočka Prievidza
č. ú. : IBAN SK81 0200 0000 0000 1422 5382
(ďalej len poskytovateľ)
Prijímateľ:

FK Hajskala Ráztočno, občianske združenie
so sídlom Športová 363/50, 972 31 Ráztočno
zastúpená: štatutári – Ing. Ladislav Jankeje – predseda FK
Milan Ficeľ – tajomník FK
IČO : 17 167 561
bankové spojenie : SLSP, a .s. pobočka Prievidza
č. ú. : 0066506557/0900

(ďalej len prijímateľ)
Uzatvárajú v zmysle ustanovenia 51Občianskeho zákonníka, v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov túto zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie.

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1 Futbalový klub Hajskala Ráztočno (ďalej len FK) je občiansky združením vytvoreným
v zmysle zákona č. 83/1990 Z.b., zaregistrované Ministrom vnútra SR pod číslom VVS/1900-90-3919-1 zo dňa 28.09.1998, ktorého predmetom činnosti v zmysle stanov je
vytvárať ekonomické, materiálno – technické, personálne a odborné podmienky na
zabezpečenie športovej a telovýchovnej činnosti, starať sa o rozvoj, prosperitu a ochranu
záujmov členov, poskytovať im odbornú, poradenskú a servisnú službu v oblasti športu,
hlavne futbalu.

Článok II.
Predmet a účel zmluvy.
2.1 Na základe tejto zmluvy sa zaväzuje poskytovateľ poskytnúť prijímateľovi v zmysle
dohodnutých zmluvných podmienok zo svojho rozpočtu finančnú dotáciu (príspevok na
činnosť) maximálne do výšky sumy schválenej v rozpočte obce Ráztočno a ďalších
zmenách rozpočtu na príslušný kalendárny rok 2016, na financovanie vybraných činností
prijímateľa špecifikovaných v čl. III. tejto zmluvy.

2.2 Prijímateľ prijíma poskytnutú dotáciu a zaväzuje sa ju použiť v súlade s účelom
a dohodnutými podmienkami, za ktorých mu bola poskytnutá.

Článok III.
Podmienky použitia.
3.1.Poskytnutá dotácia je účelovo viazaná a prijímateľ sa zaväzuje použiť ju v súlade
s účelom, ktorý je uvedený v čl. II. tejto zmluvy.
3.2. Prijímateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky z dotácie najmä na financovanie
nasledovných výdavkov:
- na úhradu štartovného jednotlivých družstiev v súťažiach Oblastného FZ,
- na úhradu dopravných nákladov spojených s účasťou všetkých družstiev vo svojich
súťažiach,
- na úhradu nákladov spojených s financovaním rozhodcov jednotlivých domácich
stretnutí,
- na nákup futbalovej výstroje a tréningových pomôcok a náradia,
- na doplnenie alebo výmenu opotrebovaného zariadenia budovy šatní, tovaru
a pomôcok na údržbu hracej plochy a oplotenia.
3.3. Prijímateľ vyslovene berie na vedomie, že poskytnuté finančné prostriedky z obecného
rozpočtu nie je možné použiť najmä na:
- odmeny členov združenia, predsedu FK, trénerov a usporiadateľov futbalových
stretnutí,
- na nákup alkoholických nápojov, cigariet, kávy, pre hráčov a členov združenia,
- na poskytovanie úverov, pôžičiek a dotácií iným fyzickým alebo osobám.
3.4. Po podpísaní tejto zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami bude
poskytovateľ poukazovať finančné prostriedky vo výške uvedenej v článku 2.1. tejto
zmluvy bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet prijímateľa uvedený
v záhlaví zmluvy. Náklady na spotrebu energií budú hradené priamo z účtu obce
dodávateľom na základe vystavených faktúr.
3.5. Prijímateľ dotácie berie na vedomie, že na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ráztočno
nie je právny nárok v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľ dotácie si vyhradzuje právo dohodnutú dotáciu v priebehu kalendárneho
roka krátiť, prípadne vôbec nevyplatiť.
3.6.Poskytnutím dotácie sa prijímateľ zaväzuje, že pri organizovaní futbalových zápasov
a stretnutí v obci Ráztočno za sponzoring a podporu športovej a záujmovej činnosti,
hlavne futbalu.

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán.
4.1.Prijímateľ je povinný poskytnutú dotáciu použiť a vyúčtovať do 31.12.2016. V prípade, že
prijímateľ nebude schopný z nejakých dôvodov dodržať termín čiastkového, alebo
konečného vyúčtovania je povinný na základe dôvodovej písomnej žiadosti požiadať

poskytovateľa v lehote najneskôr 10 dní pred uplynutím stanoveného termínu o predĺženie
vyúčtovania.
Vyúčtovanie musí obsahovať:
a) vecné vyhodnotenie čerpania dotácie, z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu,
b) finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov s predložením písomného prehľadu
a čitateľných fotokópií dokladov preukazujúcich použitie dotácie a to : daňové
doklady (faktúry, pokladničné bloky s náležitosťami v zmysle ust. § 71 zákona č.
222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov), výpisy z účtu o prijatí
dotácie, výberoch a bezhotovostných platbách.
c) Súčasťou vyúčtovania je aj :
- celková rekapitulácia výdavkov,
- vyčíslenie výšky celkovej čerpanej sumy z poskytnutej dotácia,
- písomné potvrdenie (vyhlásenie) štatutárneho zástupcu prijímateľa dotácie
o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania,
- uvedenie miesta, kde sa originály dokladov súvisiace s poskytnutou
dotáciou u prijímateľa nachádzajú,
- za správnosť údajov uvedených vo vyúčtovaní zodpovedá osoba, ktorá
podpisuje vyúčtovanie poskytnutej dotácie a štatutárny zástupca
prijímateľa.
4.2. Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie rozsahu a účel čerpanie dotácie.
Dodržiavanie podmienok dohodnutých v tejto zmluve, ako aj správnosť vyúčtovanie
a vecnej realizácie a to prostredníctvom svojho zamestnanca, prípadne prostredníctvom
inej oprávnenej osoby, ktorú kontrolou poverí (napr. hlavný kontrolór obce). Prijímateľ sa
zaväzuje umožniť poskytovateľovi výkon jednotlivých kontrol, poskytnúť mu súčinnosť
a predložiť požadované doklady.
4.3. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi dotáciu, alebo jej časť ak:
- poskytovateľ zistí, že nebola vyčerpaná v dohodnutom termíne v plnej výške alebo
v súlade s účelom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
- nebola použitá na dohodnutý účel,
- prijímateľ je povinný v uvedených prípadoch vrátiť poskytnuté finančné
prostriedky najneskôr do 30 dní od dodržania písomnej výzvy zo strany
poskytovateľa.
4.4. Porušenie zmluvných podmienok zo strany prijímateľa sa považuje za porušenie
finančnej disciplíny je uvedené v § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. v zmysle ktorého sa
primerane uplatnia aj sankcie v prípade porušenia rozpočtovej disciplíny.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
5.1. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží prijímateľ a dve
vyhotovenia obdrží poskytovateľ.
5.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode oboch
zmluvných strán a to formou písomnou, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu sa podpisujú.
5.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
v zmysle ust. § 47 a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcom po dni zverejnenie na
webovej stránke obce Ráztočno spôsobom stanoveným v ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
5.5. Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a inými príslušnými predpismi.

V Ráztočne 30.12.2015

Za obec Ráztočno: Ivan Škrteľ, starosta obce

Za FK Hajskala Ráztočno : štatutári - Ing. Ladislav Jankeje
Milan Ficeľ

