
Z M L U V A č.1/2014 
o poskytnutí dotácie 
podľa platného VZN 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

Článok 1 
Účastníci dohody: 

OBEC ROŽKOVANY 
OBECNÝ ÚRAD ROŽKOVANY č. 106 
082 71 LIPANY 
Zastúpená: Mgr. Miroslav Poklemba, starosta obce 
IČO: 00327719 
DIČ:2020711715 
Č. ú.: 7524695001/5600 

FUTBALOVÝ KLUB ROŽKOVANY 

Zastúpený: Peter Girašek, predseda FK 
IČO: 
DIČ:2020708349 
Č. ú.: 0096282697/0900 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 2 platného VZN o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre organizácie 
a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2014. 
Pre prijímateľa bola pre rok 2014, v súlade s článkom 4 VZN , schválená dotácia vo výške 
4 000,- €, slovom štyritisíc eur. 

v 

Článok 3 
Účel poskytnutia dotácie 

3.1.Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na organizovanie pod názvom : 
Činnosť futbalového klubu v Rožkovanoch 

Článok 4 
Osobitné ustanovenia 

4.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku 
1 tejto zmluvy, do 5 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy. 

4.2.Prijímateľ je povinný po zrealizovaní kultúrneho podujatia, na ktorú bola poskytnutá 
účelová dotácia z rozpočtu obce, do 30 dní, najneskôr však do 15.12.2014 odovzdať 
poskytovateľovi písomnú správu o použití dotácie. Zároveň použitie dotácie predloží 
prijímateľ na predpísanom tlačive poskytovateľa. V prípade nejasností pri zúčtovaní 
dotácie prijímateľ predloží k zúčtovaniu kópie faktúr, účtovné doklady a pod. 

Poskytovateľ: 

Prijímateľ: 



4.1.V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie 
poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania kultúrneho podujatia, je prijímateľ povinný 
v termíne do 15.12.2014 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa 
a to na č. ú.: 7524695001/5600 vedeného v Príma banka Slovensko a.s. 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

5.1.Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorej po dve zostávajú 
poskytovateľovi a po dve prijímateľovi. 

V Rožkovanoch, dňa: 03.02.2014 

Poskytovateľ: 

Futbalový klub Rožkovany 
082 71 Lipany 

IČO: 42236479 
DIČ:2020708349 

P r i j í m a t e ľ : J^MMJJ 


