Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kľál'ova Lehota
v ľoku 202L

oblasť : Vzdelávanie, výchova a ron,oj telesnej kultúry

Poskytovatel':

Názov:
Adľesa :

Obec Král'ova Lehota
032 33 Kľáľova Lehota 39
zastipená staro stom obce : Vladimíľom Kapľínim
VÚB, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
bankové spojenie:
SK08 0200 0000 0000 2622 7342
čísloúčtuIBAN:
ĺČo:
00315338

DIČ:

2O2O58L42O
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba,,obec")
a

Pľíjemca:

Názov:
Pľávna forma:
adľesa sídla:
zastúpený:
ICO:
DIČ:
bankové spojenie:
čísloúčtu:

Futbalový klub Král'ova Lehota
70I _Združenie
032 33 Kľáľova Lehota 60
Ivanom Čimborom, pľedsedom klubu

42061172
2022493748
Pľima banka Slovensko, a.s., Liptovský Hrádok
SK69 5600 0000 0016 4406 3001
ako príjemca dotácie (ďalej iba,,príjemcď')

uzavreli v zmysle $ 51 zákona č. 4011964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších
pľedpisov vnadväznosti na ustanovenia $ 7 zákona č. 58312004 Z. z. oľozpočtových
pravidlách územnej samosprávy o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znenĺ neskoľších
pľedpisov a Všeobecne záväzného naľiadenia č. Il20I3, ktorým sa uľčujemetodika
poskytovania dotácií zrozpočtu obce túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kľál'ova Lehota v roku 2021
I.

Pľedmet zmluvy

l. obec v zmysle VZN obce Kľáľova Lehota č. Il2013 poskytuje príjemcovi finančnú

dotáciu vo výške 1 500'00 € slovom jedentisícpäťstoeuľ.
2. Finančná dotácia bude pouŽitánanáklady spojené s ľealizáciou projektu:

,'SúťaŽ8. liga, 1. Tľieda Ul5, l. trieda U9 oblastného futbalového zväzu".
3. Pľíjemcavyhlasuje, Že ťrnančnúdotáciu uvedenú v ods. l. tohto článku pľijíma.

II.
Spôsob platby

Futbalovému klubu Kľáľova Lehota bezhotovostným
prevodom ziňtu obce na účetpľíjemcuna základe tejto zmluvy v nasledovných splátkach:
v teľmíne do 15.07 .202I
1. splátka vo výške l 000,00 €
2' splátka vo výške 500,00 € v termíne do 30.09.202l.

1. Finančná dotácia bude poskytnutá

ilI.

Iné dohodnuté podmienky
Pľíjemcasa zaväzuje použiťposkýnutú finančnúdotáciu na účelyuvedené v tejto
zmluve.
2. Pľíjemca sazaväzuje, Že navšetkých propagačných mateľiáloch a pri pľopagácii aktivít
súvisiacich s ľealizáciou pľojektu' na ktoľý bola finančná dotácia poskýnutá, uvedie' Že
projekt bol realizovaný s finančnou dotáciou obce Kľáľova Lehota.
3. obec si vyhľadzuje právo kontľoly použitia pľidelenej finančnej dotácie.
4. Príjemca je povinný finančnúdotáciu vyčeľpaťdo |0.|2.202I.
5. Pľíjemca je povinný bezodkladne predloŽit'doklady o účelovomčeľpaníposkytnutej
finančnej dotácie najneskôľ však do 20.12.2021.
6. Pľíjemca je povinný spolu so zúčtovanímposkytnutej finančnej dotácie podľa odseku 5.
tohto článku pľedložiťstručnézhodnotenie účelujej pouŽitia.
7. Príjemca, ktoľý nepľedloŽí zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel,ako
je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnúdotáciu vrátiť na účetobce' najneskôr do
31.12.2021.
8. Pľíjemca sazaväzuje, že zabezpečíbľigády pri čisteníodvodňovacích kanálov a ľigólov
v obci podľa potľeby v ľozsahu a uľčeniastaľostom obce, prvá brigáda v termíne do
25.08.20zI, ďalšia bľigáda podľa potľeby v termíne do 30.09.2021.
1.

IV.
Záverečné ustanovenia
povinný pľi obstarávaní tovarov' služieb a veľejných prác postupovať podľa
platného zákona o veľejnom obstaľávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
2. obidve zmluvné stľany vyhlasujú, že sazhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stľán a účinnosťdňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia poskýovateľom.
4.Táto zmluva je vyhotovená v 3 ľovnopisoch, zktorýchposkytovateľ obdrží2 ľovnopisy
a pľíjemca obdrži 1 rovnopis.
1. Pľíjemca je

V Kľáľovej Lehote, dŤ'a06.07.202I
€!

Za poskytov ateľa:

Zaprijemcu:

É1

o
Vladimír Kapľíni,starosta

o

I

*

ľutbatoqý ktub
032 33 Kráľova Lehota

lČ0:

Dret20??493748

Ivan čimbora, pľedseda klubu

