
Zmluva

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022

obec Staškov, Jozefa Kronera 588, o23 53 Staškov, zastúpená lng. Ladislavom šimčiskom, starostom

] ?'ŕr, r",. Sta škov, 023 5 3 Staškov 7 49, lĆo : 3I8g7 6ŻŻ, DlĆ: ŻoŻI7543 39

uzatváraiú

túto zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Staškov na rok 2022

:ľ:t:ľ'ł::ffi:Y,'.1';,!ilí::'l[ca organizácie - Bc. Mário Koňušik, Staškov 479

V celkovej čiastke 25 000 eur

slovom dvadsaťpäťtisíc eur

organizácia musí účelne a hospodárne nakladať s poskytnutou dotáciou

L

2 Dotácia je poskytnutá na nasledovný účel, príspevok na

Náklady spojené s účinkovaním 4 družstiev v krajských futbalových súťažiach a družstva

prípravky:ľoplatkyfutbalov.zväzu,nákladynadopravu,nákupšport.potriebanáčinia,
občerstvenie hráčov, hygienické a čistiace prorrri"dky, kanceljrske potreby, pohonné látky do

kosačiek, materiál a práce na drobnú ĺJ'ĺůu a prevádzku štadióna a trávnatých plôch'

FK Slávia Staškov, ktorej obec poskytuje dotáciu na rok.20ŻŻ sazaväzuje pouŽiť na účely uvedené

v bode 2 tejto zmIuvy. V prípade, ze sa dotácia nepoužije na uvedený účel, organizácia sa zaväzuje

vrátiť dotáciu na účet obce Staškov v peňažnom ústave pri,n'banka Slovensko a's'' pobočka Čadca

ć. u. 0279615001/5600, IBAN: sK81 5600 oooo ooo2 7961 sool', BlC kód: KoMAsKzx do 31'

3

4. FK Slávia Staškov, ktorej obec Staškov poskytuje dotáciu na rok ŻoŻŻ sa zaväzuje predložiť

zúčtovanie dotácie do L5.LŻ'Żozi.. uzúŁtovaní uviesť účel použitia a fotokópie zúčtovacích

doktadov o čerpaní dotácie. ootlciu nie je 
'oznJ-použiť 

na nákup alkoholu a tabakových

výrobkov, ,efundáciu rnýdavkov 

_uLr.a"ný.ľ, 
u upl|nury.., roLoch, mzdy, odmeny, cestovné

náhrady a odvody členov ieanotlivýlh organizácií, na nákup darov a suvenírov'

5.Vzúčtovaníuviesťúčelpoužitiaafotokópiezúčtovacíchdokladovočerpanídotácie'

6. FK Slávia Staškov sa zaväzuje prezentovať obec ako podporovateľa projektov a akcii'

7. Za nesplnenie dojednaných zmluvných podmienok budú organizácii (poberatel'ovi dotácie)

vyrubené s.nkci" v zmysle platných osobných predpisov'

8. FK Slávia Staškov je povinná umožniť vykonávanie kontroly s nakladaním poskytovaním

decembra 2022'

poskytovaných prostriedkov



9. Za čerpanie dotácie je zodpovedný predseda organizácie

V Staškove dňa ŻS.oLŻoŻŻ

'9'\\

zástupca organizácie
ktorej sa poskytla dotácia
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