
Článok 2
Predmet zmluvy

ZMLUVA
O poskytnutí dotácie

podl'a platného VZN č. 2/2007
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Článok 1
Účastníci dohody:

Poskytovateľ: Obec Kraľovany
Č. s. 186
027 51 Kraľovany
Zastúpená: Ing. Milošom Hadom- starostom obce

IČO: 00314561
DIČ:2020561686
Č.ú.: SK54 0200 0000 0000 2052 332

Prijímateľ: TJ LOKOMOTÍVA SEZ KRAĽOVANY
Č. s. 127
027 51 Kraľovany
Zastúpená/ý: Ľuborom Hadom - štatutárnym orgánom
IČO:42059275
DIČ:2022393461
IČ DPH: SK-
Č. ú.: 54177442/0900

2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe platného VZN č. 2/2007 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre organizácie
a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2017.
Pre prijímateľa bola pre rok 2017, v súlade s VZN č. 2/2007, schválená dotácia vo výške
á7000,00 eur, slovom Sedemtisíc eur.

Článok 3
Účel poskytnutia dotácie

3.1.Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na organizovanie podujatia/akcie pod
názvom: futbalová reprezentácia obce Kraľovany

Článok 4
Osobitné ustanovenia

4.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku
1 tejto zmluvy, do 5 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.

4.2.Prijímateľ je povinný po zrealizovaní podujatia/akcie, na ktorú bola poskytnutá účelová
dotácia z rozpočtu obce, do 30 dní, najneskôr však do 30.11.2017, predložiť do podateľne



poskytovateľa zúčtovanie dotácie na predpísanom tlačive poskytovateľa (príloha č.3 -
Zúčtovanie dotácie, VZN Č. 2/2007. V prípade nejasností pri zúčtovaní dotácie prijímateľ
predloží k zúčtovaniu kópie faktúr, účtovné doklady apod.

4.1.V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania podujatia/akcie, je prijímateľ povinný
v termíne do 31. 12. 2017 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa
a to na č.ú.: SK54 0200 0000 0000 2052 332 vedeného v peňažnom ústave VUB a.s.,
pobočka Dolný Kubín.

4.2. V prípade porušenia VZN Č. 2/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce sa bude voči
prijímateľovi dotácie postupovať pri uplatnení sankcií v zmysle § 31 zákona č.523/2004
Z.z. v z.n.p ..

Článok 5
Záverečné ustanovenia

5.1.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden zostáva
poskytovateľovi a jeden prijímateľovi.

5.2.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia.

V Kraľovanoch dňa: ,4ľIJl~!7


