
Zmluva o poskytnutí dotácie
/ďalej len Zmluva/

OcÚ/2016/00040 - 00218

Čl.1

Zmluvné strany:

1. Poskytovateľ dotácie
Obec Jaslovské Bohunice
Adresa sídla : Obecný úrad 919 30 Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 36/lOA
V zastúpení: Božena Krajčovičová, starostka obce
IČO: 312614
DIČ: 2021133796
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Tmava
Číslo účtu: IBAN: SK19 5600 0000 0011 1583 1001

BIC kód banky: KOMASK2X

2. Prijímateľ dotácie
Športové kluby Blava 1928
Adresa sídla: 919 30 Jaslovské Bohunice, Nová 340/1
V zastúpení : Božena Krajčovičová, prezident ŠK Blava 1928

Mgr. Marek Juhász, člen Správnej rady ŠK Blava 1928
IČO: 42297869
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s, pobočka Tmava
Číslo účtu: IBAN: SK73 5600 0000 0011 6965 3001

BIC kód banky: KOMASK2X

Čl. 2
Predmet zmluvy a účel dotácie

2.1 Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie obcou Jaslovské Bohunice v súlade so
Zásadami hospodárenia, Stanovami organizácie a Všeobecne záväzného nariadenia obce
Jaslovské Bohunice č. 36 o podmienkach a postupe pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Jaslovské Bohunice /ďalej len VZN/ v platnom znení.
2.2 Dotácia je poskytnutá na pokrytie časti nákladov spojených s činnosťou Športových
klubov Blava 1928 v roku 2016.

Čl. 3
Výška dotácie , termíny poskytnutia a zúčtovania dotácie,

podmienky jej použitia

3.1 Obec Jaslovské Bohunice poskytne v roku 2015 Športovým klubom Blava 1928 dotáciu
na činnosť vo výške 174 000,00 eur /slovom stosedemdesiatštyritisíc eur/ .
Prijímateľ dotácie zabezpečí prerozdelenie dotácie podľa jednotlivých klubov v súlade so
schváleným rozpočtom obce Jaslovské Bohunice na rok 2016 - program 7 Šport,
podprogram 7.2 Podpora športovým organizáciám nasledovne:
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Názov klubu Dotácia v€
Futbalový klub 128 OOO
Tenisový klub 27 OOO
Stolnotenisovýklub 10 OOO
Klub silového trojboja 2 OOO
Futbalový veterán klub 2 OOO
Vodácko-turistický klub 1 500
Klub paraglidinzu 1 500
Klub tenisových veteránov 2 OOO
Spolu 174 OOO

3.2 Finančné prostriedky budú z rozpočtu obce Jaslovské Bohunice na účet ŠK Blava 1928
poskytnuté v priebehu roka 2016 nasledovne:

3.2.1/ Prvá platba pre všetky kluby vo výške 1/4 celkovej schválenej dotácie /t.j.43 500,- eur/
bude poskytnutá na účet príjímateľa do 31.1.2016.
Druhá platba pre všetky kluby vo výške 1/4 - 43 500,- eur bude poskytnutá do 30.4.2016,
tretia platba pre všetky kluby vo výške 1/4- 43 500,- eur do 31.7.2016 a
štvrtá platba pre všetky kluby vo výške 1/4 - 43 500,- eur do 30.10.2016.
Prijímateľje povinný rozdeliť čiastkové platby na jednotlivé kluby nasledovne:

Názov klubu Dotácia v€
Futbalový klub 32 OOO
Tenisový klub 6 750
Stolnotenisovýklub 2 500
Klub silového trojboja 500
Futbalový veterán klub 500
Vodácko-turistický klub 375
Klub paraglidingu 375
Klub tenisových veteránov 500
Spolu 43 500

3.3 Prijímateľ túto dotáciu prijíma a zaväzuje sa ju použiť výhradne na účel uvedený v čl. 2
tejto Zmluvy. Zúčtovanie celej dotácie prijímateľ predloží v predpísanej forme na Obecný
úrad Jaslovské Bohunice do 31.12.2016.

3.4 Prijímateľ dotácie sa zavazuje nepoužiť poskytnuté finančné prostriedky na nákup
alkoholu, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku.

3.5 Dotácia je účelovo viazaná na účel dohodnutý v ods. 2.2 Zmluvy s podmienkou jej
použitia v rozpočtovom roku 2016. V prípade, že dotácia alebo jej časť nebude použitá
v súlade s touto Zmluvou, príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi dotáciu použitú
v rozpore s touto Zmluvou vrátane úroku stanoveného v súlade s ustanoveniami VZN.

3.6 Prijímateľ dotácie sa zaväzuje o svojich aktivitách písomne informovať poskytovateľa
dotácie, ktorý má právo informovať orgány obce a občanov prostredníctvom informačných
systémov obce, káblovej televízie, webovej stránky obce a Blavských novín.
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3.7 Prijímateľ dotácie sa zaväzuje v rámci svojich možností spolupodieľať bezodplatne na
organizačnom zabezpečovaní podujatí, organizovaných obcou Jaslovské Bohuníce v priebehu
roka 2016.

3.8 Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonať kontrolu účelnosti jej použitia.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia

4.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke obce Jaslovské
Bohunice. Osoby, ktoré Zmluvu podpisujú vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene
zmluvnej strany a zaväzovať zmluvnú stranu svojim podpisom.
4.2 Zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
4.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každá zo zúčastnených strán obdrží dve
vyhotovenia.
4.4 Zmluva bude v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopÍňa zákon č. 40/1964 Zb.
/Občiansky zákonník/ v znení neskorších predpisov, zverejnená na internete.

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 27. januára 2016

Poskytovateľ dotácie : Prijímateľ dotácie :

!\ 

(~ 

Božena Krajčovičová
starostka obce

Božena Krajčovíčová
prezident ŠK Blava 1928

--- Mgr. rharek Juhász
člen SR ŠK Blava 1928
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