ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV
na bežné výdavky v roku 2012





Čl. 1
Zmluvné strany


Zmluvné strany
Obec Poruba zastúpená starostkou obce Ing. Helenou Čavojskou
IČO: 00318426
DIČ: 2021162792
ďalej len „obec“

TJ Magura Poruba zastúpená  Peter Boško
IČO: 14225883
Číslo registrácie stanov na MV SR: VVS/1-900/90-1836 zo dňa 15.5.1996
Bankové spojenie: 0066506362/0900 Slovenská sporiteľňa
ďalej len „žiadateľ“ 

uzavreli podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka túto

Zmluvu o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu Obce Poruba
ďalej len „zmluva“


Čl. II
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie príspevku organizácii TJ Magura Poruba za pomoc pri zabezpečovaní športových  a kultúrnych podujatí konaných v obci, za pomoc pri obecných  brigádach, rozvoji telovýchovy a športu v obci a za prácu s mládežou.
Príspevok je poskytnutý na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. § 8 ods. 2 a na základe kritérií o poskytnutí dotácií neziskovým organizáciam obce, ktoré plnia úlohy v záujme občanov (VZN č. 1/2005 v znení dodatku  č. 1 k VZN č. 1/2005 –  a dodatku č.2 k VZN č.1/2005 ).









Čl. III
Výška a forma poskytnutých prostriedkov

Obec poskytne žiadateľovi účelové finančné prostriedky vo výške 200 eur (slovom dvesto eur)   na základe odsúhlasenej čiastky Obecným zastupiteľstvom zahrnutej v schválenom rozpočte ako úhradu časti nákladov spojených so zabezpečením vykonávania činnosti žiadateľa .
	Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité len na úhradu nákladov spojených s vykonávaním činnosti žiadateľa a účelovej viazanosti nasledovne:
	Oblečenie a ochranné prvky pre mládež s označením (potlačou).
Prostriedky obce budú vyplácané podľa potrieb futbalového oddielu pri predložení účtovných dokladov oprávnených položiek / týždenne, príp. mesačne/. Účtovné doklady musia obsahovať všetky potrebné prílohy v zmysle zákona o účtovníctve v platnom znení.

	 Konečné zúčtovanie finančných prostriedkov je žiadateľ povinný predložiť v zmysle VZN č.1/2005 v znení neskorších dodatkov do 10.12.2012 spolu so správou o vyúčtovaní poskytnutých prostriedkov.
	Finančné prostriedky obec poskytne len v prípade, že sú na tento účel vytvorené dostatočné finančné zdroje v rozpočte obce. Doklady podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom obce a poskytnutím finančných prostriedkov nemožno zvýšiť alebo vytvoriť dlh obce.




Čl. IV
Záväzky zmluvných strán

Žiadateľ sa zaväzuje čerpať a použiť poskytnuté prostriedky len v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a len na účel uvedený v čl. III. ods. 2 tejto zmluvy.
Žiadateľ sa zaväzuje spolupracovať s obcou pri činnostiach uvedených v čl. 2 ods. 1.
	Žiadateľ sa zaväzuje, že pri zabezpečení T, služieb alebo prác z verejných prostriedkov bude postupovať v zmysle zákona NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.




Čl. V
Záväzky zmluvných strán

Za účelom kontroly dodržiavania podmienok tejto zmluvy má obec právo kontroly žiadateľa.
Kontrolu účelnosti použitia vykonáva komisia pre financie a rozpočet pri obecnom zastupiteľstve. Následnú finančnú kontrolu vykonáva hlavný kontrolór obce.
	Žiadateľ je povinný na účely kontroly poskytnúť obci na požiadanie všetky informácie a podklady potrebné pre vykonanie kontroly ako i sprístupniť priestory a zariadenia.





Čl. VI
Porušenie zmluvných podmienok

Žiadateľ sa zaväzuje v prípade neoprávneného použitia alebo zadržania prostriedkov poskytnutých obcou v rozpore s podmienkami stanovenými touto zmluvou bezodkladne vrátiť finančné prostriedky obci.
Žiadateľ je povinný vrátiť obci poskytnuté finančné prostriedky aj v prípade:
	znemožnenia vykonania kontroly dodržiavania podmienok stanovených touto zmluvou
	nepreukázania stanoveného spôsobu a rozsahu použitia prostriedkov






Čl.VII
Záverečné ustanovenia

Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán.
Vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.





V Porube, dňa  20.02.2012






Ing. Helena Čavojská v.r.					            Peter Boško v.r.
starostka obce							 oprávnený konať v mene
 TJ Magura Poruba 






















