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D O H O D A 

 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sirk 
 

 

 

Poskytovateľ:   Obec Sirk 

Štatutárny orgán:  Daniel Fakla 

Sídlo:   Sirk č. 71, 049 64 Sirk 

IČO:   00328812 

Číslo účtu:  SK15 0200 0000 0000 2792 2582 

 

 

Príjemca:  Slovenský cykloklub Magnezit Jelšava 

Štatutárny orgán:  Ján Špak 

Sídlo:   Tomášikova 1178/19, 050 01 Revúca 

IČO:   37818414 

Názov a sídlo peňažného ústavu: hotovosť 

 

I. 

Účel dotácie 

 

1) Dotácia - nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) z rozpočtu obce sa poskytuje 

Slovenskému cykloklubu Magnezit Jelšava (ďalej len „SCK Magnezit Jelšava“) na podporu a 

zabezpečenie športového podujatia Východoslovenskej cyklistickej ligy – „Rudnou cestou“, 

ktoré sa bude konať dňa 12.6.2022.  

 

2) SCK Magnezit Jelšava je oprávnený použiť poskytnutý NFP na uhradenie výdavkov 

spojených s technickým a organizačným zabezpečením Východoslovenskej cyklistickej ligy – 

„Rudnou cestou“. 

 

 

II. 

Výška a forma dotácie 

 

1) NFP sa poskytuje v zmysle uznesenia č. 18/VI/2022 zo dňa 14.6.2022 vo výške 100,00 €  

s DPH (slovom: jednosto eur) v hotovosti z pokladne OcÚ. 

 

2) Nenávratný finančný príspevok bude SCK Magnezit Jelšava vyplatený z pokladne OcÚ 

jednorázovo v plnej výške 100,00 €. 

 

 

III. 

Povinnosti príjemcu dotácie 

 

1) SCK Magnezit Jelšava ako príjemca NFP sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky 

hospodárne používať a iba na účel, na ktorý bol finančný príspevok poskytnutý – 

zabezpečenie organizácie podujatia. 
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2) SCK Magnezit Jelšava ako príjemca NFP je povinný zúčtovať poskytnutý finančný 

príspevok OcÚ v Sirku do 30.9.2022. Toto vyúčtovanie musí byť predložené v písomnej 

forme, musí obsahovať základné identifikačné údaje príjemcu NFP, rozpis výdavkov a kópie 

účtovných dokladov (bankové výpisy, faktúry, výdavkové pokladničné doklady a pod.), 

preukazujúce použitie NFP na konkrétny účel. 

 

3) V prípade zistenia nehospodárneho alebo neúčelného využívania NFP je príjemca povinný 

NFP vrátiť poskytovateľovi a to do 30 (tridsať) dní od zistenia porušenia povinností 

prijímateľa, vyplývajúcich z tejto dohody a to na účet poskytovateľa. Príjemca je povinný 

vrátiť aj nevyčerpanú časť NFP. 

 

 

IV. 

Osobitné dojednania 

 

1) Kontrolu účelného a hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami nenávratného 

finančného príspevku je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór obce. 

 

2) Dohoda sa vyhotovuje v troch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých dva sú pre 

poskytovateľa a jeden pre príjemcu nenávratného finančného príspevku. 

 

 

V Sirku,  

 

 

 

 

______________________      ______________________ 

    Daniel Fakla                  Pavol Mlákay 

        starosta obce Sirk                     manažér 

     SCK Magnezit Jelšava 

 

 


