
Z M L U V A č. 2/2012 
o poskytnutí dotácie 
podľa platného VZN 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

Článok 1 
Účastníci dohody: 

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

Prijímate!': SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ, MO SABINOV 
Námestie slobody č. 69, 083 01 Sabinov 
Zastúpený: Štefan Ochotnický, predseda MO SRZ 
IČO: 178209707 
DIČ:2020711880 
Bankové spojenie : SLSP Sabinov 
Číslo účtu: 0096281694/0900 

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 2012. 
Pre prijímateľa bola pre rok 2012, v súlade s článkom 4 VZN , schválená dotácia vo výške 
500,- €, slovom päťsto eur. 

Článok 3 
Účel poskytnutia dotácie 

3.1.Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na organizovanie a zabezpečenie 
detského preteku: 

„ Rybárska 24 hodinovka 2012 „. 

Článok 4 
Osobitné ustanovenia 

4.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku 
1 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 30.11.2012, 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. 

4.1.V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie 
poskytnutej dotácie, alebo nezrealizovania kultúrneho podujatia, je prijímateľ povinný 
v termíne do 30.11.2012 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa 
a to na č.ú.: 7524695001/5600 vedeného v Dexia banka Slovensko a.s. 

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

V Rožkovanoch, dňa: 27.06.2012 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

ovenský rybársky zväz 
" ' estna organizácia 

Sabinov 
- c -

Prijímateľ: 


