Z M L U V A č. 3006/2011
o poskytnutí dotácie v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v platnom znení
a podľa VZN č. 6 – 2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Bojnice.

Článok 1
Účastníci dohody:
Poskytovateľ:

MESTO BOJNICE, Sládkovičova 1/176, 972 01 Bojnice
Zastúpené: František Tám, primátor mesta
IČO: 318001
DIČ: 2021162638
Č.ú.: 9000071002/5600

Prijímateľ:

Hádzanársky klub Kúpele Bojnice, Školská 7, 972 01 Bojnice
Zastúpený: Ing. Ján Marcin, predseda klubu
IČO: 42018552
Č.ú.: 0066512498/0900
Článok 2
Predmet zmluvy

2.1.Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov HáK Kúpele Bojnice, Školská č. 7,
972 01 Bojnice, IČO: 420118552, mestom Bojnice formou dotácie z rozpočtu mesta na rok
2011 vo výške 900,- €, slovom deväťsto eur.
Článok 3
Účel poskytnutia dotácie
3.1.Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na úhradu výdavkov za energie, na nákup
športového ošatenia a obuvi pre hráčov a na dopravu hráčov.
Článok 4
Osobitné ustanovenia
4.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na bankový účet uvedený v článku
1 tejto zmluvy.
4.2.Prijímateľ je povinný poskytnutú dotáciu vyúčtovať a vyúčtovanie predložiť do 28.02.2012.
Zúčtovanie finančných prostriedkov bude obsahovať vecné zhodnotenie dosiahnutého účelu, na
ktorý sa dotácia poskytla; finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie, predovšetkým údaje
o skutočných príjmoch a výdavkoch, ktoré súvisia s poskytnutou dotáciou; kópie všetkých
účtovných dokladov, ktoré sa viažu k poskytnutej dotácii alebo finančnému zhodnoteniu.
Zodpovedný zamestnanec MsÚ porovná predložené kópie účtovných dokladov s originálmi
účtovných dokladov, pričom je zamestnanec oprávnený účtovný doklad, ktorý sa v plnej miere
viaže k poskytnutej dotácii, označiť textom „zúčtované s rozpočtom mesta Bojnice“.
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4.3.V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie je prijímateľ povinný túto vrátiť
poskytovateľovi a zároveň je povinný zaplatiť penále vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej
dotácie za každý aj začatý deň až do doby jej vrátenia. Prijímateľ sa zaväzuje umožniť
vykonanie kontroly nahliadnutím do svojich účtovných dokladov.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva zostávajú poskytovateľovi
a dva prijímateľovi.

V Bojniciach dňa: 05.05.2011

V Bojniciach dňa 05.05.2011

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

František Tám
primátor mesta Bojnice

Ing. Ján Marcin
predseda HáK Kúpele Bojnice
Ing. Peter Biskupič
podpredseda
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