Dohoda
o poskytnutí transferov z rozpočtu Mesta Ilava
DoPT č. 1/10/2012
uzatvorená medzi zmluvnými stranami

Poskytovateľ:
v zastúpení:
sídlo:
IČO:
DIČ:

MESTO ILAVA
Ing. Štefanom Daškom, primátorom mesta
Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
00317331
2020610911

a

Žiadateľ:
v zastúpení:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankové spoj.:
číslo účtu:

Mestský futbalový klub Ilava
Juraj Bútora, predseda
Farská 84/5, 019 01 Ilava
14224381
2021391933

Čl. I.
Dohoda sa uzatvára na základe žiadosti žiadateľa a v zmysle VZN o podmienkach
poskytovania transferov z rozpočtu mesta a schváleného rozpočtu poskytovateľa na rok 2012.
Čl. II.


Príspevok z rozpočtu sa poskytuje účelovo na:
Činnosť klubu – najmä súťaže, nákup športovej výstroje, štartovné.
Čl. III.

1. Poskytovateľ na činnosť uvedenú v čl. II. tejto Dohody poskytuje žiadateľovi finančný
príspevok vo výške 18.000,- € (slovom osemnásťtisíc eur).
2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využívania poskytnutých
finančných prostriedkov.
3. Poskytovateľ poskytne žiadateľovi finančný príspevok vo výške uvedenej v čl. III. bod
1 tejto dohody v 4-och splátkach, ktoré sa vyplatia štvrťročne na účet žiadateľa.
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4. Poskytnutý transfer je žiadateľ povinný vyúčtovať v lehote do 30 dní od použitia
finančných prostriedkov na uvedený účel, najneskôr do 15.12.2012.
5. Celkové vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov žiadateľ vykoná v dvoch
vyhotoveniach, pričom vyúčtovanie musí obsahovať:
- Písomné vecné vyhodnotenie akcie, z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu
- Finančné vyúčtovanie vypracované v súlade zo zákonom č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov s predložením písomného
prehľadu a čitateľné fotokópie dokladov preukazujúcich použitie transferu
napr. daňový doklad, faktúra, objednávka, dodacie listy, v odôvodnených
prípadoch /drobný nákup/ pokladničný doklad s náležitosťami podľa
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov a pod.
Čl. IV.
1. Žiadateľ sa zaväzuje použiť finančné prostriedky len na dohodnutý účel vymedzený
v čl. II. tejto dohody, a to za obdobie od začiatku kalendárneho roka 2012 do
15.12.2012.
2. V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov na dohodnutý účel, sa žiadateľ
zaväzuje nevyčerpané finančné prostriedky bez zbytočného odkladu vrátiť na účet
mesta, najneskôr v lehote do 15.12.2012.
3. V prípade zistenia neoprávneného použitia finančných prostriedkov v rozpore
s dohodnutým účelom v tejto dohode, je povinný žiadateľ vrátiť poskytovateľovi
finančné prostriedky v takej výške, v akej finančné prostriedky boli použité
neoprávnene, najviac vo výške poskytnutého transferu, a to do 15 dní od potvrdeného
zistenia o neoprávnenom použití finančných prostriedkov na účet mesta.

Čl. V.
1. Dohoda sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre
žiadateľa tri pre poskytovateľa.
2. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 15.12.2012.
3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej
stránke mesta.
4. Každá zmena tejto dohody musí byť vykonaná písomnou formou ako dodatok k tejto
dohode podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
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5. V prípade, ak žiadateľ nesplní podmienky tejto dohody a nevráti poskytovateľovi
neoprávnene použité finančné prostriedky, v lehote uvedenej v čl. IV bod 3 tejto
dohody, poskytovateľ sa môže vrátenia sumy neoprávnene použitých finančných
prostriedkov domáhať súdnou cestou.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej
vôle, nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si riadne
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Ilave, dňa 10. februára 2012

V Ilave, dňa 10. februára 2012

Poskytovateľ:

Žiadateľ:

....................................................
Ing. Štefan Daško
primátor mesta

....................................................
Juraj Bútora
predseda
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