
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu
Mesta Poprad č. 58/2018/OŠMaŠ

23, 07, 2018
Pod č.: r>-yc Izoi«

2aevidované
dňa:

medzi zmluvnými stranami

Poskytovatel':
Štatutárny zástupca:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Mesto Poprad
Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 0l Poprad
00326470
2021031144

Mesto Poprad nie je platcom DPH,
SK 20210311 44 - zdaniterná osoba registrovaná pre daň podl'a 8, 7 a
Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskoršícli predpisov
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK75 0200 0000 0000 2452 4562

Prijímatel': Basketbalový klub Poprad, o.z.
Zastúpený : Mgr. Janou Janáčkovou, prezidentkou
Sídlo:
IČO:

Ul. Uherova 4680/2, 058 0l Poprad
51028841

DIČ: 2120563533
IČ DPH: SK 2120563533

Bankové spojenie: Slovenská sporiterňa, a.s.
IBAN: SKO4 0900 0000 0051 3396 5976
(d'alej len ,,prijímatel"')

Článok 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie Mestom Poprad prijímatel'ovi. Dotácia je
poskytovaná podl'a Všeobecne záyázného nariadenia č. 7/2016 oposkytovaní dotácií
zrozpočtu Mesta Poprad schváleného Uznesením č. 296/2016 zo zasadania Mestského
zastupitel'stva mesta Poprad konaného dňa 8. decembra 2016 (d'alej len ,,VZN č. 7/2016").

Článok 2
Finančné plnenie

1.

2.

Vsúlade sVZN č. 7/2016 bola Uznesením č. 47/2018 zo zasadnutia Mestského
zastupiterstva mesta Poprad zo dňa 15. februára 201 8 schválená prijímatel'oyi dotácia vo
výške 38 000 €. Čast' dotácie v sume 19 000 € bude poskytnutá v dvoch splátkach
formou bezhotovostného prevodu na účet prijímatel'a po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
Účel dotácie: Rozvoj telesnej kultúry a 'športu - dotácia na športovú činnost' -
nehospodárske čim'iosti, na dopravu, stravu, ubytovanie, poplatky za účast' na zápasoch,
turnajoch a sústredeniach v SR aj v zahraničí, na dopravu, stravu, ubytovanie, na
zdravotné a lekárske zabezpečenie hráčok a trénerov. Na odmeny hráčok pod zmluvami



3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

1l.

o amatérskom vykonávaní športri.Náklady spojené s organizáciou domácich zápasov a
turnajov, propagácia. Odmeny rozhodcom, pomocným rozhodcoin, organizátorom a
usporiadatel'om, vrátane SBS a bezpečnostného technika, zdravotnej, lekárskej a
požiarnej službe pri organizovaní zápasov a tumajov. Nákup tréningových a
posilňovacích, metodických a didaktických pomí"cok, nákup športového výstroja a
výzbroja. Regenerácia luaáčok, vrátane odmeny pre maséra, fyzioterapeuta. Náklady
spojené s administratívou a ekonomikou družstva, PO a BOZP. Príspevky pre členov
občianskeho združenia - tréneri, pomocní tréneri, hráčky, vedúci družstvá, rozhodcovia,
pomocní rozhodcovia, usporiadatelia, organizátori pri organizácii zápasov a turnajov.
Príspevky a finančné náhrady pre dobrovol'ných pracovníkov, tréneri, hráčky, vedúci
dmžstva, rozhodcovia, pomocní rozhodcovia, usporiadatelia, organizátori pri
organizovanÍ zápasov a turnajov.
Terrnín realizácie: Júl - december 2018.

Miesto realizácie: Poprad, miesta konania basketbalových sút'aží zápasov, turnajov a
sústredení.

Prij ímatel' je povinný vyúčtovat' použitie dotácie do 28. 12 .2018.
Prijímatel' je poskytnutú dotáciu povinný použit' na vymedzený účel v Čl. 2 bode 2 v
rámci daného rozpočtového roka Mesta Poprad.
Finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie prijímatel'ovi z rozpočtu Mesta Poprad
sú verejnými prostriedkami podl'a ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Na porušenie finančnej disciplíny,
vrátane sankcií, sa vzt'ahujú ustanovenia S, 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Prijímatel' dotácie je povinný predložit' vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov
avyhodnotenie publicity (akcie a podujatia) na predpísanom tlačive (Príloha č. l
zmluvy) v termíne podl'a Čl. 2 bod 5. -Prijímatel; je -povinný zabezpečit' označenie
účtovných dokladov týkajúcich sa poskytnutej dotácie symbolom "DOTÁCIA MESTA
POPRAD".

Prijímatel' dotácie je povinný nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie
odviest' na účet Mesta Poprad v termíne podl'a Čl. 2 bod 5.
Prijímaterovi dotácie, ktorý je platitel'om dane z pridanej hodnoty, ak si m6že uplatnit'
odpočítanie dane zpridanej hodnoty, nemóže byt' pri zúčtovaní dotácie poskytnutej
z rozpočtu Mesta Poprad uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej liodnoty.
Prijímatel' dotácie je zodpovedný za dodížiavanie ustanovení vyplývajúcich zo zákona
o verejnom obstarávaní.

Článok 3
Závereěné ustanovenia

1. Na poskytnutie dotácie nemá prij ímatel' právny nárok.
2. Mesto Poprad si vyhradzuje právo kontroly použitia dotácie.
3. Zmluvu o poskytnutí dotácie je možné menit' a dopfňat' len písomnými dodatkami

podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
4. Zmluva o poskytnutí dotácie sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, pričom jedno obdrží

prijímatel" a tri vyhotovenia Mesto Poprad.
5. Zmluva nadobúda platnost' dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnost'

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.



, Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že zmluva nebola napísanáv tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, že prejavuje ich slobodnú a vážnu v81'u. Zmluvu si prečítali a na
znak súhlasu ju podpisujú.

Poprad,
Poskytovatel': .íl-} (' ]«-/=( Poprad,

Prijímater:

Basketbalový klub Poprad, o. z.
Uherova 4880/2, 058 0l Popmd
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ketbalový klub Poprad, o.z.
Mgr. Jana Janáčková

prezidentka

V

Dátum zverejnenia
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Dátum účinnosti

.1,,,,., 2?. !-2(4zmluvy . 4 ::. -7. . -. q. ,,,,,,,,""'



Názov príjimatera/IČO:
Výška poskytnutej dotácie:
Výška vyúčtovanej dotácíe
Výška vrátenej dotácie:

t
Vysvetlivky: +faktúra, úč?tenka a pod.; ++ č. zmluvy, otijednávky, dohody? 'čislo bankového výpisu; "čislo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)

Vyúčtovanie finančnej dotácie poskytnutej z rozpočtu Mesta Poprad

Dátum vráíenia doíácie:

"s
Prílol:::'."'1"S'7,

Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis):

Schválil (meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis štatutárneho zástupcu):

Míesto a dátum vyhotovenia:
Svojim podpisom potvmzujem, že dotácia bola použitá v súlade s Článkom II. bodu 2 Zmluvy o poskytnuu
dotácie z rozpočíu Mesta Poprad. Zároveň potvrdzujem správnosť a pravdivost' údajov uvedených v tomto
vyúčtovarí a prehlasujem, že finančné prostriedky neboli uplatnené vočí inému poskytovatel'ovi doíácie.
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čislo Druh výdavku
' Účtovný doklad

Podklad

finančnej
operácie
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Predmet dodávky Dodávatel'

Úhrada

S ósob úhrad
Dňa Suma v €gI g prevodom' ?

Dotácia spolc


