-:
Zmluva
o poskytnutí

finančnej dotácie
I.

Zmluvné strany

Poskytovatel':
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Č. účtu:

Obec Pitclová
PitcJová č. 79,966 11 Trnava Hora
Jánom Kubíkom, starostom obce
00320919
VUB a.s, Žiar nad Hronom
582142210200

( ďalej len ako ,. poskytovateľ)
Prijímateľ:
Telovýchovná
jednota Družstevník
Sídlo:
Pitelová
Zastúpen)':
Marian ŠtefanI{a
IČO:
31937217
Banková spojenie:
ČSOB Žiar nad Hronom
JBAN:
SK73 7500 0000 0040 12563394
( ďalej len ako .. pr\,,\nlateľ )

Pitelová

TI.
Predmet zmluvy
2. Poskytovateľ

v zmysle VZN obce Pitelová Č. 32/05 a v zmysle schváleného
rozpočtu obce pre rok 2017 poskytne prijímateľovi finančnú dotáciu na športovú
činnost" Telovýchovnej jednote Družstcvník Pitelová.

Výška finančnej dotácie
1. Poskytovateľ

zašle v termíne do 15.04.2016
slovom dvetisícsto FJ JR na účet prijímateľa,

Spôsob nakladania
3.
4.

finančnú dotáciu vo výške 2100.- €

TV.
s finančnou

dotáciou

Finančná dotácia je účelová.
Prijímate!' je povinn)! dotáciu použiť na účel. ktorý uviedol v žiadosti
Príprava ihriska ( zakúpenie vápna. kosenie ~ PHM)
Cestovné na MFZ
Odmena rozhodcom
Nákup športového materiálu .. lopty. štulpne. dresy. rukavice. siete.
Prémie dresov
Poháre na t U rn aj
Štartovné -- novy ročník
Rozhodca oblečenie
oo

===

Vybudovanie

b tónového

podkladu a zakúpenie plechovej garáže

Iné dojednania

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti a spôsobu využitia
finančných pro triedkov.
6. Prijímateľ je povinný v prípade nedodržania zmluvy finančné prostriedky vrátiť.
7. Prijímateľ je povinný v termíne najneskôr do 30.novemhra 2017 predložiť
poskytovateľovi zúčtovanie finančných prostriedkov. Zúčtovanie musí obsahovať
účtovné doklady v zmysle zákona o účtovníctve.
R, Nepoužité finančné prostriedky v danom roku ste povinn)' vrátiť.
S.

VI.
Záverečné

ustanovenie

1. Zmluvné strany si riadne prečítal; text zmluvy, porozumeli jej obsahu a 118 dôkaz svoJeJ
pravej a slobodnej vôle ju podpisujú.
2. Zmluvaje vyhotovená v 2 výtlačkoch. z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie

Pitelová

30.03.2017

Marian Štefanka.
príj imateľ

