
Zmluva č.3/ŠK/202l
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Važec v roku 2021

Poskytovatel': Obec Važec
Adresa : Na Harte 19, 032 6l Yažec
zastúpená starostom obce: Ing. Milanom Lištiakom
bankové spojenie: VUB a.s. - pobočka Liptovský Hrádok
číslo účtu : 23923342 /0200, IBAN SK65 0200 0000 0000 23923342
Ičo: 003|5842
DIČ: 202058|706

( d'alej len ,,posky.tovatel' ,, )
a

Prijemca:
Názov: Športový klub Kriváň

právna forma: občianske združenie
adresa sídla: Chata Birutova, Ul, Široká
zastúpená : Peterom Jackom - predsedom ŠK
lCO: 378077 65
bankové spojenie: VÚB a.s. - pobočka Liptovský Hnídok
číslo účtu: 3209|77855/0200, IBAN SK09 0200 0000 0032 0917 7855

ako príjemca do!ácie (ďalej iba ,,príjemca")

uzavreli v zmysle § 51 zr1kona ě, 4011964 Zb. Občianskeho zá,konníka v zrrení neskorších
predpisov v nadviizrrosti na ustanovenia § 7 ákona č. 58312004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách rtzemnej samosprávy o znene a doplnení niektoďch zákonov v zrrení neskorších
predpisov a Všeobecne závilzného nariadenia ě. 5/2020 , ktorým sa urěujú podmienky
poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto

Zmluvu o poskytnuti dotácie z rozpočtu obce v roku 202l.

L
Predmet zmluvy

l. Obec Važec v zmysle uznesenia OZ ě.24812020 zo dřra 10.12.2020 poskytuje príjemcovi
finančnú dotáciu vo výške l0 000,00 eur, slovom desaťtisíc eur ,

3. Príjemca lyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods, 1 tohto článku prijíma.

il.
Sp6sob platby

1. Finančná dotacia bude poskytnutá beáotovostným prevodom z účtu obce na
účet príjemcu na zíklade tejto zmluvy v splátkach nasledovne:

do 28. februrira 2021 suma 6.000 €
do31.mája2021 suma 2.000€
do 30. septembra 202l suma 2.000 €



III.
účel dotácie

1 . Dotáciu poskytnutu v oblasti rozvoja telesnej kultrlry a športu je možné použiť v súlade
s finančným plánom Športového klubu Kriváň Važec na rok 202|, ktorý Wod neoddeliteťnú
súčasť žiadosti od dotáciu z rozpoětu obce, len na nasledovné výdavky:

a) úfuada nlá,kladov na dopravu, uýstroj, vybavenie a materiálové zabezpeěenie jednotlil"ých
oddielov, vecné ceny, prenájom umelého trávnika a náklady spojené s údržbou futbalového
ihriska,

b) úhrady potrebné pre účasť v športových súťažiach (zberné náklady SFZ), náklady spojené
s ubytovaním pretekárov, zimné a letné sústredenia, štartovné a iné poplatky pre účast'
jednotlivých oddielov v súťa:žiach,

c) servisné prehliadky/údržba 9 -miestného automobilu PEUGEOT BOXER MINIBUS.

Iv.
Zúčtovanie poskytnutej dotácie

1 . Pdjemca je povinný použit' poskytnutú finančnú dotáciu na účel uvedený v tejto
zmluve.
2. Pdjemca sa zaviizuje, že pri r,"ýkone svojich športových ěinností bude použivať logo, ktoré
obsahuje erb obce Važec podl'a súhlasu starosfu obce s použivaním erbu obce.
3. Pdjemca je povinný finaněnú dotáciu vyčerpat'v termíne do 31.12.2021.
4. Nevyčerpané finančné prostriedky je pdjemca povinný odviesť na účet poskytovatel'a
v teímíne do 3 l .decembra 2021 .

5. Príjemcaje povinný predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie na predpísanom tlačive
v nasledovných termínoch:/

- za obdobie od 1.1. 202l - do 30.04.202| v termíne do 25. mája,
- za obdobie od 1.5.202l- do 31. 8. 2021 v termíne do 25. septembra,
- za obdobie od, 1 . 9, 202l v termíne do 1 5, decembra.

ó. Obec si lyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
7. Prijímateť je povinný wátiť dotáciu v plnej výške v prípade, ak finančné prostriedky budú
použité v rozpore so stanoveným účelom, alebo v prípade, ak prijímateť nepredloží
vyúčtovanie do!ície v stanovených termínoch .

v.
záverečné ustanovenia

l . Príjemca dotácie je zodpovedný za dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich zo zátkona ě,
2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o znene a doplnení niektoďch zákonov v platnom
znení .
2, Obidve mtluvné strany lThlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluly, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a v súlade s ustanovením § 5
a) zíkona ě. 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciiim v znení neskoršich predpisov
v spojení s ustanovením § 47 a) zikona é.4011964 Zb, Občiansky zákonník v platnom znení.



4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktor,ých obec obdrží 2 rovnopisy
a pdjemca obdrží 1 rovnopis,

Zverejnená: .}§- ;. t...F-il|...,..

Ing. Milan Lištiak
starosta obce

Vo Vťci ana .,11. : !. :.L.9.L].

predseda ŠK

vo važci dňa,..i.:...l...L.q ?




