
Z M L U V A
o poskytnutídotácie podľa platnéhoVZN č. 15/2008 o poskytovaní dotáciíz rozpočtumesta

,
Článok I.

Učastníci dohody:

Poskytovateľ: Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
02744 Tvrdošín
Zastúpené: Ing. Ivanom Šaškom, primátorom mesta

IČO: 00314901
DIČ: 2020573929
IBAN : SK32 0200 0000 0000 1882 8332

Prijímateľ: Florbalový klub Tvrdošín
Medvedzie 38/23
027 44 Tvrdošín
Zastúpený: Burdel Milan, predseda klubu

IČO: 37814222
DIČ: 2021729215
IBAN : SK66 0900 0000 0051 2517 1519

Článok 11.
Predmet zmluvy

2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe 5 3 platného VZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta,
ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre organizácie z rozpočtu mesta pre rok 2020.
Pre prijímateľa bola v súlade s 5 5 VZN č. 15/2008 schválená dotácia vo výške 245,00 Eur
slovom : Dvestoštyridsaťpäť Eur

Článok III.
Účel poskytnutiadotácie

3.1. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na činnosť Florbalového klubu Tvrdošín.
Clánok IV.

Osobitné ustanovenia

4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prevodným príkazom na účet Florbalového klubu Tvrdošín.
4.2.Prijímateľ je povinný po použití účelovej dotácie do 30 dní odovzdať na finančné oddelenie poskytovateľa

písomnú správu o použití dotácie. Zároveň použitie dotácie vydokladuje kópiami faktúr, účtovnými
dokladmi a pod.

4.3. Dotáciu nie je možné použiť na:
a/ nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
b/ refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch.

4.4. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie poskytnutej
dotácie, alebo nezrealizovania športového podujatia, je prijímateľ povinný v termíne do 15.12.2020 vrátiť
poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa a to na IBAN: SK32 0200 0000 0000 1882 8332
vedeného vo Všeobecnej úverovej banke Dolný Kubín, pobočke Tvrdošín, a.s.

ČlánokV.
Záverečnéustanovenia

5.1. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorej dva zostávajú poskytovateľovi a jeden
prijímateľovi.

5.2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda právnu účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.

5.3. Zmluva nadobúda platnosť podpismi obidvoch zmluvných strán

V Tvrdošíne dňa 07.02.2020 V Tvrdošíne dňa 07.02.2020NKPoskytovateľ: Prijímateľ: %


