Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Úbrež na rok 2020
v zmysle VZN č.2/2019 obce Úbrež o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
č.2/2020

I.
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Názov:

Obec Úbrež

Adresa:

Úbrež 169, 072 42 Úbrež

Zastúpená:

Ing. Martin Hvižďak, starosta obce

IČO:

00325937

DIČ:

2020752448

Bankové spojenie:

SK03 5600 0000 0042 3319 1002

( ďalej len „poskytovateľ“)
a
Príjemca:
Názov príjemcu:

Obecný futbalový klub

Adresa:

Úbrež 169, 072 42 Úbrež

IČO:

35554681

(ďalej iba „príjemca“)

II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške 1500,€, (slovom jedentisícpäťstoeur).
2. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods.1 tohto článku prijíma.

III.
Účel a lehota použitia
1. Dotácie bude použitá na úhradu prevádzkových nákladov Obecného futbalového klubu
obce Úbrež, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Príjemca dotácie ju môže použiť v lehote do 31.12.2020.
IV.
Spôsob platby
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vyplatiť finančné prostriedky vo výške poskytnutej dotácie
v hotovosti alebo bankovým prevodom po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

V.
Iné dohodnuté podmienky
1. Príjemca dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu do 31. decembra príslušného roka
na účel, na ktorý bola schválená a v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie uzavretou
medzi obcou ako poskytovateľom a žiadateľom ako príjemcom.
2. Príjemca dotácie je povinný bezodkladne po jej použití, najneskôr do 30 dní od ukončenia
realizácie účelu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, predložiť obci zúčtovanie dotácie.
3. Príjemca dotácie, ktorý nevyúčtuje dotácie v stanovenom termíne je povinný zaplatiť obci
penále vo výške 0,1% z poskytnutej dotácie za každý začatý deň omeškania až do dňa
doručenia vyúčtovania dotácie.
4. Ak príjemca nepoužije poskytnutú dotáciu na účel uvedený v žiadosti o poskytnutie dotácie
je povinný vrátiť obce poskytnutú dotáciu obci späť, prípadne jej časť, ktorá nebola použitá
na stanovený účel.
5. Akékoľvek použitie dotácie, ktorá je poskytnutá z verejných prostriedkov, v rozpore s touto
zmluvou je porušením finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
6. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.
7. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia poskytnutých finančných prostriedkov.

VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba formou očíslovaných
písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, príslušnými ustanoveniami zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa
tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne.
Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie
najmä vyúčtovanie dotácie a oznámenia podľa zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich
vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ
zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene
kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví
zmluvy.
5. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia
na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa
považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku
prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát
o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná
osobne, sa považuje za doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju
odmietne prevziať.
6. Žiadateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi akúkoľvek zmenu identifikačných údajov
žiadateľa uvedených v záhlaví tejto zmluvy bezodkladne, t. j. najneskôr do 3 dní. V prípade
porušenia tejto povinnosti zodpovedá žiadateľ poskytovateľovi za škodu, ktorá mu takýmto
porušením povinností vznikla.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán je určený
jeden rovnopis.
8. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že táto zmluva nebola uzavretá
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli,
tieto sú prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich plniť.

V Úbreži, dňa 02.09.2020

Za poskytovateľa dotácie

Za príjemcu dotácie

...................................

........................................

Ing. Martin Hvižďak

Ing. Martin Hvižďak

Starosta obce Úbrež

predseda Obecného futbalového klubu

