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ZMLUVA
o poskytnutí dotácie
č.248/2011
uzatvorená podřa § 7 zákona Č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne závazného
nariadenia Mesta Oetva Č. 11/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

Poskytovater

: Mesto Detva
zastúpené: Ing. Ján ŠUfliarský, primátor
so sídlom Tajovského 7, 962 12 Detva
IČO: 319805
OIČ: 2021318651
Bankové spojenie : VUB a.s. retailová pobočka
Číslo účtu: 19724412/0200
(ďalej len mesto)

Detva

a
Žiadatel':

Michal Babic
zastúpené: Michal Babic
so sídlom : Kollárova 1420/13,962 12 Detva
IČO: 44575556
Bankové spojenie: VÚB a.s. Zvolen
Číslo účtu:2844243853/0200
(ďalej len žiadatel')

I.
Predmet zmluvy
Mesto Oetva na základe tejto zmluvy v zmysle Všeobecne závazného nariadenia
Mesta Oetva Č. 11/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta poskytuje žiadateřovi
z rozpočtu Mesta Oetva dotáciu
vo výš ke : 550,- €
slovom: patstopat'deslat

na projekt: Cyklistické

eur

preteky "Tour de Detva"· 2. ročník

II.
Účel použitia finančných

prostriedkov

Poskytovatel' poskytne finančné prostriedky v súlade s predmetom tejto zmluvy na
nasledovné položky: povolenie cestnej uzávierky, štartovné čísla, propagácia, ceny,
diplomy, pohonné hmoty, občerstvenie, materiál na zabezpečenie občerstvenia.
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Podmienky zmluvy
1. Dotácia je prísne účelovo viazaná a maže sa použiť iba na účel podfa čI. II. tejto
zmluvy pri dodržaní maximálnej hospodárnosti.
2. O zmenu termínu alebo účelu musí žiadatef požiadať písomne pred realizáciou
zmeny termínu
alebo účelu dotácie
primátora
mesta alebo
Mestské
zastupitefstvo.
3. Finančné prostriedky poskytne Mesto Detva priamo na účet žiadatefa v termíne
do 14 dní od podpísania zmluvy.
4. Žiadatef nesmie z finančných prostriedkov poskytnutých na základe tejto zmluvy
poskytnúť dotáciu iným právnickým alebo fyzickým osobám.
5. Poskytnutá dotácia podfa čI. I. tejto zmluvy maže byť použitá iba do konca
rozpočtového - kalendárneho roka, v ktorom bola poskytnutá.
6. V prípade, že účel, na ktorý bola poskytnutá dotácia, žiadatel' nebude realizovať,
je povinný o tejto skutočnosti okamžite poskytovatefa informovať.
7. Nevyčerpané finančné prostriedky je žiadatef povinný vrátiť na účet Mesta Detva
najneskór do 90 dní od ukončenia akcie, na ktorú bola poskytnutá dotácia.
8. Žiadatef bude dóstojne, viditefne a preukázatefne prezentovať Mesto Detva na
akcii, na ktorú mu bola dotácia poskytnutá.

IV.
Vyúčtovanie dotácie
1 Žiadatef je povinný predložiť Mestu Detva vyúčtovanie dotácie na projekt ihned',
najneskór do 60 dní od ukončenia akcie, v opačnom prípade je žiadatef povinný
vrátiť dotáciu bezodkladne.
2. V prípade, ak sa záležitosť, na ktorú sa poskytuje dotácia realizuje v 4. štvrťroku,
je potrebné vyúčtovanie doložiť najneskór do 31.1.2012.
3. Vyúčtovanie dotácie musí obsahovať:
- rozpočet projektu - príloha č.2, VZN Č. 11/2009 (vyplnené stlpce č. 3 a 4:
Skutočnosť v € *a Číslo dokladu * )
- jednotlivé položky musia byť doložené fotokópiami účtovných dokladov (faktúry
- objednávka, dodací list, súpis vykonaných prác., zmluvy s dodávatefom, a pod.)
- výpisy z banky a súpis dokladov s uvedením dátumu a čísla účtovného dokladu,
predmetu finančnej operácie, dodávatefa, resp. odberatefa, dátum úhrady,
zoznam účastníkova d'alšie údaje preukazujúce použitie dotácie
-výdavkové pokladničné doklady - doložené príjmovými pokladničnými dokladmi
potrebnými
k vyúčtovaniu
finančných
prostriedkov
poskytnutých
z rozpočtu
Mesta Detva.
4. Ak žiadatef predloží doklady na finančné prostriedky vynaložené pred uzatvorením
zmluvyo poskytnutí dotácie, tieto mažu byť akceptovatefné iba v prípade, ak boli
vynaložené v príslušnom rozpočtovom roku a na účel podfa čI. II. tejto zmluvy.
5. Číselnú a vecnú stránku vyúčtovania potvrdí svojím podpisom štatutárny zástupca
žiadatefa, ktorý zodpovedá za účelové použitie dotácie a za predložené
vyúčtovanie.
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V.
Ostatné dojednania
1.V prípade
zistenia
nedostatkov
vo vyúčtovaní
poskytovanej
dotácie
za
predchádzajúce obdobie si Mesto Detva vyhradzuje právo pozastaviť poskytovanie
dotácie podřa čI. I. tejto zmluvy do doby odstránenia nedostatkov z vyúčtovania
predchádzajúcej dotácie.
2.Žiadatel' sa zavazuje umožniť zamestnancom
Mesta Detva vykonanie kontroly
účtovných dokladov predloženého vyúčtovania dotácie poskytnutej podl'a tejto
zmluvy.
3.Ak žiadater neoprávnene použije alebo zadrží poskytnutú dotáciu, je povinný ju
Mestu Detva vrátiť v zmysle VlN č. 11/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Detva.
4.Žiadatel' sa zavazuje uvádzať, že podujatie bolo uskutočnené s použitím finančného
príspevku Mesta Detva.

V.
Záverečné ustanovenia
1. lmeniť zmluvu je možné iba písomným dodatkom k zmluve podpísaným oboma
zmluvnými stranami.
2. Mesto Detva maže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zanikne dóvod na poskytnutie
dotácie.
3. lmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých obdrží každá zmluvná
strana po jednom vyhotovení.

- MICHAL BABIC
KoMárova uflca 1420113, SK ••
12 DElVA
ICO: ••••575556; DIC: 1046712018
, 0903 320 258, 09'17 IlO 258

Ing. Ján Šufliar
primátor mes

Michal Babic
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