DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Zmluvné strany:
Poskytovateľ:

Obec Zubrohlava
Plátennícka 464
029 43 Zubrohlava
Zastúpené: Pavlom Bugeľom – starostom obce
IČO: 00315044
DIČ: 2020561928
Č.ú.: 4001434001/5600
(ďalej len „poskytovateľ v príslušnom gramatickom tvare)
Prijímateľ:

FIM AKADÉMIA
Švermova 21
914 04 Banská Bystrica
Zastúpené: Eduard Foldvári
IČO: 421 888 57
DIČ:
IČ DPH:
Č.ú.: 4010732764/7500
(ďalej len „príjemca“ v príslušnom gramatickom tvare)
uzatvárajú túto dohodu o poskytnutí finančného príspevku:
I.
Predmet dohody
Poskytovateľ poskytne v zmysle rozpočtových pravidiel obce Zubrohlava finančný príspevok
príjemcovi vo výške 200,- € (slovom dvesto eur) na výdavky spojené s konkrétnym podujatím
opísaným v nasledujúcom článku.
II.
Účel poskytnutia príspevku
Finančný príspevok sa poskytuje za účelom finančnej podpory príjemcu pre zabezpečenie
sústredenia atléta Dávida Babinského od 19.03.2011 do 10.04.2011 v Španielsku – Alicante.
III.
Spôsob úhrady
1. Poskytovateľ poskytne peňažný príspevok na účet FIM AKADÉMIA Švermova 21 Banská
Bystrica do 3 dní po podpísaní tejto dohody.
2. Príjemca je povinný použiť finančné prostriedky len na účel, na ktorý mu boli poskytnuté.
3. Príjemca je povinný najneskôr do 30.04.2011 bez zbytočného odkladu účtovné doklady
potrebné ku kontrole použitia finančných prostriedkov.
4. Príjemca je povinný najneskôr do 30.04.2011 vrátiť poskytnuté finančné prostriedky, ak:

a) finančné prostriedky nepoužil,
b) finančné prostriedky použil v rozpore s účelom, na ktorý sú poskytnuté.
5. Príjemca je povinný vhodným spôsobom prezentovať poskytovateľa ako podporovateľa
akcie, alebo okruhu potrieb, na ktoré boli finančné prostriedky poskytnuté.
6. Príjemca je povinný umožniť poskytovateľovi vykonanie kontroly vynakladania
poskytnutých prostriedkov v jeho priestoroch a na základe jeho účtovnej evidencie do troch
rokov po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu boli finančné prostriedky poskytnuté.
IV.
Záverečné ustanovenia
1. Peňažný príspevok vo výške 200,- € bude vyplatený z finančných prostriedkov z rozpočtu
obce Zubrohlava na rok 2011 v súlade s rozpočtovými pravidlami obce Zubrohlava.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Ak príjemca neoprávnene použije poskytnuté prostriedky alebo inak poruší podmienky
tejto zmluvy, tak sa primerane použije ustanovenie § 31 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov týkajúce sa
porušenia finančnej disciplíny.
4. Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží príjemca a 1 poskytovateľ.

V Zubrohlave, dňa 09.03.2011

Poskytovateľ:

V Banskej Bystrici, dňa 10.03.2011

Prijímateľ:

