DOHODA
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sirk

Poskytovateľ:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:
Číslo účtu:

Obec Sirk
Daniel Fakla
Sirk č. 71, 049 64 Sirk
00328812
SK15 0200 0000 0000 2792 2582

Príjemca:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:
Číslo účtu:

Obecný futbalový klub Sirk
Cyril Halmo
Sirk č. 71, 049 64 Sirk
42299772
SK89 0200 0000 0030 0675 5651

I.
Účel dotácie
1) Dotácia z rozpočtu sa poskytuje žiadateľovi na zabezpečenie činnosti Obecného
futbalového klubu Sirk (ďalej len „OFK Sirk), ktorý zastrešuje futbalovú činnosť v obci.
Dotácia sa poskytuje na základe rozpočtu obce schváleného Obecným zastupiteľstvom
v Sirku a v zmysle uznesenia č.17/III/2022 z 14.3.2022.
2) OFK Sirk je oprávnený použiť poskytnutú dotáciu na:
- poplatky súvisiace so zabezpečením OFK Sirk (rozhodcovia, prihlášky, členské,
registrácie hráčov, prestupy hráčov, školenia, vedenie bankového účtu,..),
- nákup futbalového vybavenia (lopty, kopačky, výstroj,...),
- starostlivosť o futbalový areál a výstroj,
- energie,
- občerstvenie (nealkoholické nápoje) pri futbalových zápasoch,
- cestovné náklady.

II.
Výška a forma dotácie
1) Dotácia na rok 2022 sa poskytuje podľa schváleného rozpočtu obce Sirk na rok 2021
a v zmysle uznesenia č.17/III/2022 z 14.3.2022 vo výške 7000,00 € (slovom: sedemtisíc eur)
bezhotovostným prevodom na účet žiadateľa, zriadený vo VÚB a.s. pobočka Revúca.
2) Dotácia bude OFK Sirk poukázaná jednorázovo v plnej výške 7000,00 €.
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III.
Povinnosti príjemcu dotácie
1) OFK Sirk ako príjemca dotácie sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky hospodárne
používať a iba na účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá. Za účelné a racionálne používanie
dotácie je priamo zodpovedný predseda OFK Sirk.
2) OFK Sirk ako príjemca dotácie je povinný zúčtovať poskytnutú dotáciu účtovníčke
obecného úradu v Sirku do 31.1.2023. Toto vyúčtovanie musí byť predložené v písomnej
forme, musí obsahovať základné identifikačné údaje príjemcu dotácie, rozpis výdavkov
a kópie účtovných dokladov (bankové výpisy, faktúry, výdavkové pokladničné doklady
a pod.), preukazujúce použitie dotácie na konkrétny účel. Pri výdavkoch nad 100,00 € s DPH
je potrebné doložiť uznesenie o schválení (resp. zápis o schválení) takéhoto výdavku
Výkonným výborom OFK Sirk.
3) V prípade zistenia nehospodárneho alebo neúčelného využívania dotácie je príjemca
povinný dotáciu vrátiť poskytovateľovi a to do 30 (tridsať) dní od zistenia porušenia
povinností prijímateľa, vyplývajúcich z tejto dohody a to na účel poskytovateľa. Príjemca je
povinný vrátiť aj nevyčerpanú časť dotácie a rovnako i časť dotácie použitej bez súhlasu
Výkonného výboru OFK Sirk (výdavky nad 100,00 € s DPH).
4) Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť finančné prostriedky na pokrytie časti výdavkov
OFK Sirk na svoju činnosť aj z iných zdrojov (členské príspevky, sponzorstvo, dary, poplatky
zo vstupného na športové podujatia a pod.), o ktorých je povinný viesť osobitnú evidenciu.
IV.
Osobitné dojednania
1) Kontrolu účelného a hospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami dotácie je
oprávnený vykonávať hlavný kontrolór obce.
2) Dohoda sa vyhotovuje v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých jeden je pre
poskytovateľa a jeden pre príjemcu dotácie.

V Sirku

______________________
Daniel Fakla
starosta obce Sirk

______________________
Cyril Halmo
predseda OFK Sirk
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