Z M L U V A č. 3/2016 o poskytnutí dotácie
podľa platného VZN č. 6/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Článok 1
Účastníci dohody:
Poskytovateľ:

Obec Zubrohlava
Plátennícka 464
029 43 Zubrohlava
Zastúpená: Pavlom Bugeľom – starostom obce
IČO: 00315044
DIČ: 2020561928
Č.ú.: 4001434001/5600 Prima banka Slovensko Námestovo

Prijímateľ:

Telovýchovná jednota SOKOL
029 43 Zubrohlava
Zastúpená: Ľuboš Sroka – predseda a konateľ
IČO: 22618511
DIČ: 2020570871
Č.ú.: 1109060001/5600 Prima banka Slovensko Námestovo
Článok 2
Predmet zmluvy

2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 2 platného VZN č. 6/2009 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre
organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2016.
Pre prijímateľa bola pre rok 2016, v súlade s článkom 4 VZN č.6/2009, schválená dotácia
vo výške 10.504,- €, (slovom: desaťtisícpäťstoštyri €).
Článok 3
Účel poskytnutia dotácie
3.1.Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na prevádzkovú činnosť Telovýchovnej
jednoty SOKOL Zubrohlava v roku 2016.
Článok 4
Osobitné ustanovenia
4.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na účet a v hotovosti do rúk p.
Ľuboša Sroku – predseda TJ SOKOL podľa potreby odo dňa podpísania tejto zmluvy.
4.2.Prijímateľ je povinný po zrealizovaní športovej činnosti, na ktorú bola poskytnutá účelová
dotácia z rozpočtu obce, najneskôr do 20.12.2016, odovzdať písomnú správu o použití
dotácie. Zároveň použitie dotácie predloží prijímateľ na predpísanom tlačive

poskytovateľa. V prípade nejasností pri zúčtovaní dotácie prijímateľ predloží k zúčtovaniu
kópie faktúr, účtovné doklady a pod..
4.3.V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania športovej činnosti, je prijímateľ povinný
v termíne do 31.12.2016 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa
a to na č.ú.: 4001434001/5600 vedeného v Prima banka Slovensko a.s. Námestovo.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1.Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorej jedna zostáva poskytovateľovi a
prijímateľovi.

V Zubrohlave, dňa: 25.04.2016

Poskytovateľ:

V Zubrohlave, dňa 25.04.2016

Prijímateľ:

