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Z M L U V A 

o použití finančných prostriedkov z Peňažného účelového fondu podpory SK SFM Senec 
na rok 2012 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ako aj v súlade 
so Štatútom peňažného účelového fondu podpory SK SFM Senec (ďalej len „fond") medzi 
zmluvnými stranami : 

Poskvtovateľ: 

Zastúpené 
IČO 
DIČ 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 

Mesto Senec 
Mierové námestie č. 8 
903 01 Senec 
Ing. Karol K v á 1. primátor 
00 305 065 
2020 6622 37 
OTP Banka Senec 
562441/5200 

(ďalej len ako „poskytovateľ") 

Príjemca: 

v zastúpení 

IČO 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 

SK SFM Senec 
Občianske združenie 
Bratislavská 65 
903 01 S e n e c 
Ing. Alexander M a 11 á k, predseda 
Ján J a n k o, podpredseda 
35 605 561 
Slovenská sporiteľňa 
0180084028/0900 

(ďalej len „príjemca") 

za týchto podmienok : 

Článok 1. 

Predmet zmluvy 

1. Poskvtovateľ sa zaväzuje poskytnúť príspevok z fondu podľa ustanovení § 15 zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov a Štatútu peňažného účelového fondu podpory SK SFM Senec v znení 
dodatku č. 1. 

: 



2. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky na nasledujúce činnosti 
a aktivity: 

a) finančná podpora športovej prípravy futbalistov (detí. mládeže i dospelých) 
registrovaných v SK SFM na súťaže regionálneho, celoštátneho alebo 
medzinárodného významu; 

b) úhrada nákladov súvisiaca s účasťou na uvedených súťažiach: 
c) finančná podpora organizácie športových (futbalových) podujali na území mesta 

Senec; 
d) finančná podpora na nákup športových pomôcok; 
e) finančná podpora na nákup športových dresov; 
f) finančná podpora na odmeny rozhodcov, trénerov, hráčov, masérov, obslužný 

personál: 
g) finančná podpora na nákup pohonných hmôt súvisiacich s prepravou hráčov na 

športové podujatia a/alebo na tréningové sústredenia mimo mesta Senec: 
h) finančná podpora poskytnutá na úhradu ubytovania hráčov v prípade športových 

podujatí, a/alebo tréningových sústredení mimo mesta Senec: 

3. V súlade s ustanovením či. III Štatútu peňažného účelového fondu podpory SK SFM 
Senec v znení dodatku č, 1 je príjemca oprávnený prostriedky fondu použiť 
nasledovne: 

a) Max. 1/3 finančných prostriedkov vytvorených vo fonde bude poskytnutá na 
podporu športovej činnosti dospelých hráčov registrovaných v ŠK SFM; 

b) Min. 2/3 finančných prostriedkov vytvorených vo fonde budú poskytnuté na 
podporu športovej činnosti detí a mládeže - hráčov registrovaných v ŠK SFM; 

4. Poskytovateľ v súlade s uznesením MsZ Senec č. 51/2012 zo dňa 14.06.2012 poskytne 
príjemcovi príspevok v sume 100 000,- € (slovom: jednostotisíc euro). 

5. Finančný príspevok uvedený v ods. 4 tohto článku bude príjemcovi poskytovaný 
nasledovne: 

a) k 06.07.2012.sumu 18 000.-6 
b) k 06.08.2012 sumu 18 000,-6 
c) k 06.09.2012 sumu 18 000.-€ 
d) k 08.10.2012 sumu 18 000,-€ 
e) k 06.11.2012 sumu 18 000.-ť 
f) k 06.12.2012 sumu 10 000,-6 

Článok U. 

Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov 

1. Príjemca prijíma finančný príspevok uvedený v ČI. I. tejto zmluvy bez výhrad a za 
podmienok uvedených v tejto zmluve. 

2. Poskytovateľ poukáže finančné prostriedky príjemcovi bezhotovostne po podpise tejto 
zmluvy oboma zmluvnými stranami v súlade s ustanovením či. I. ods. 4 a 5 tejto 
zmluvy na bankový účet uvedený v zmluve. 
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3. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky v súlade s ustanovením 
či. 1. ods. 2 a 3 tejto zmluvy. 

4. Príjemca nemôže použiť poskytnuté finančné prostriedky na nákup alkoholu, 
tabakových výrobkov, odmenu funkcionárom príjemcu, nákup občerstvenia. 

5. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov a služieb za poskvtnuté finančné 
prostriedky postupovať v súlade so zákonom e. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak mu takúto 
povinnosť zákon ukladá. 

6. Finančný príspevok poskytnutý z fondu je príjemca povinný vyúčtovať do 30 dní od 
realizácie aktivity, resp. činnosti na ktorú je poskytnutý, najneskôr však do 10.1.2013. 
Vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov predloží príjemca na odbor ekonomiky 
mesta s doložením kópií dokladov o použití prostriedkov. 

7. V prípade nepredloženia vyúčtovania použitých finančných prostriedkov 
v stanovenom termíne je príjemca povinný tento vrátiť do 15.3.2013 späť do fondu. 

8. V prípade neoprávneného použitia finančných prostriedkov v rozpore či. I. ods. 2 a 3 
tejto zmluvy s je príjemca povinný tieto vrátiť do 15.3.2013 späť do fondu. 

9. Ďalšiu časť finančného príspevku z fondu podľa ustanovenia či. t. ods. 5 tejto zmluvy 
je možné poskytnúť len za podmienky, že predchádzajúci finančný príspevok bol 
použitý a vyúčtovaný v súlade s touto zmluvou. 

10. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s poskytnutými finančnými prostriedkami a je 
povinný pri ich používaní zachovávať transparentnosť, hospodárnosť, efektívnosť 
a účelnosť ich použitia. Za hospodárenie s poskytnutými finančnými prostriedkami 
zodpovedá štatutárny orgán príjemcu. 

11. Poskytovatcľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať nakladanie s poskytnutými 
finančnými prostriedkami u príjemcu. Na výkon kontroly použitia poskytnutých 
finančných prostriedkov sú oprávnení poslanci MsZ Senec. hlavný kontrolór mesta 
Senec a príslušní zamestnanci mesta Senec poverení primátorom. 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2012 stým, že záväzky prijímateľa 
uvedené v ČI. II. tejto zmluvy zostávajú platné i po uplynutí platnosti zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy 
ak zistí, že príjemca porušil akékoľvek z ustanovení článkov tejto zmluvy, ako aj 
v prípade, ak zaniknú dôvody poskytnutia finančných prostriedkov uvedené v tejto 
: ., ... p..' ' u ra zmlľ\ né si ny nedohod lú 'nak. 
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4. Ostatné právne vzťahy, výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, t. j. platia ustanovenia Občianskeho zákonníka a jeho 
vykonávajúcich a súvisiacich predpisov, ďalej zákona o rozpočtových pravidlách 
a zákona č. 431/2002 Z. z, o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpise poskytovateľ 
a príjemca obdržia po dva rovnopisy. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno ka na základe 
vzájomnej dohody a to formou písomných dodatkov, ktoré sa stanú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že tento právny úkon urobili slobodne, vážne, bez nátlaku 
a bez toho, aby pre niektorú zo zmluvných strán vnikla zvlášť nevýhodná situácia. 
Obsahu tejto porozumeli a na znak súhlasu so všetkým vyššie uvedeným ju 
vlastnoručne podpisujú. 

V Senci, dňa ,-.' i 6 *^o JU, 

„podpísané" 

V Senci, dňa J~) . ^ - ^ ^ 

„podpísané" 


