ZMLUVA č. 30/ 2015
O poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Slovenského streleckého zväzu v zmysle zákona č. 40/1994
Zb. v znení neskorších predpisov podl'a § 51 Občianskeho zákonníka
Medzi zmluvnými stranami:
A:
Slovenský strelecký zväz, občianske združenie
zastúpené:

Miloslav BENCA, prezident

sídlo:

Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 5

IČO:

00603341

Peňažný ústav:

Slovenská Sporiterňa, a.s.

číslo účtu IBAN:

SK 1209 000 000 000 110804827 pôvodný110804827/0900

ako poskytovateľ dotácie ( d'alej ako poskytovatel'„)

B:/
Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Kežmarskej 30, Košice
zastúpené:

Mgr. Pavlom Horňákom
riaditel'om školy

sídlo:

ZŠ Kežmarská 30, 040 11 Košice

IČO:

355 426 24

Peňažný ústav:

Dexia banka

číslo účtu:

0504 599 002 / 5600

ako prijímatel' dotácie (d'alej len „prijímatel'")
za nasledovných podmienok:

Čl. I.
Predmet zmluvy
1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.

Predmetom zmluvy je zabezpečenie Školského športového strediska v záujmovej činnosti v športovej streľbe pri
Základnej škole Kežmarská 30, Košice.
Termín zabezpečenia Školského športového strediska v záujmovej činnosti v športovej streľbe pri Základnej škole
Kežmarská 30, Košice je celý kalendárny rok od 1.1 do 31.12.2015.
Poskytovateľ' poskytne Prijímateľovi v roku 2015 dotáciu na základe schváleného plánu práce a kalendára súťaži Radou
Slovenského streleckého zväzu.
Dotácia sa poskytuje v súlade so zákonom č. 300/2008 Z.z. o organizácií a a podpore športu, zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dotácia sa poskytuje v súlade so Stanovami a smernicami Poskytovateľa..
Čl. 11.
Špecifikácia a účel dotácie
Zabezpečenie tréningového procesu, sústredenia, výcvikových táborov, prípravné športové podujatia konané
v Slovenskej republike prípadne v zahraničí apod., pitný režim, doplnky výživy, zdravotné zabezpečenie, funkčné
a lekárske vyšetrenia, diagnostika, regenerácia.
Zabezpečenie materiálovo technického zabezpečenia na tréningový proces terčový a strelecký materiál neinvestičného
charakteru maximálne 30% poskytnutej dotácie.
Zabezpečenie materiálovo technického zabezpečenia materiálne vybavenie športová výstroj( napríklad strelecká obuv,
strelecké kabáty a nohavice, príslušenstvo k zbraní) maximálne 100% z poskytnutej dotácie
Na zabezpečenie predmetu zmluvy uvedeného v Čl. II bod 1, 2, 3 tejto zmluvy je stanovená výška finančných
prostriedkov 200 slovom dvestoeur.

5.
6.

7.
8.

9.

Povinné spolufinancovanie je do minimálne 15 % zo sumy poskytnutej dotácie poskytnutej dotácie.
Finančný príspevok podľa článku č. II bod 4 bude poskytnutý len na základe predloženého Rozpočtu
prijímateľovi . Poskytovateľ je povinný po schválení Rozpočtu poslať finančné prostriedky do 5 pracovných dní na
bankový účet prijímateľa určeného na prijímanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu..
Vyúčtovanie finančného príspevku
prostredníctvom faktúry doručí prijímateľ najneskôr do 15.12.2015
poskytovateľovi.
Súčasťou fakturácie budú prílohy:- kópie prezenčná listina, pri účasti na športovom podujatí základné údaje s počtom
športovcov ,doprovodom, organizačných pracovníkom, vyčíslenie nákladov na cestovné, stravné, štartovné,
občerstvenie, materiálno technické zabezpečenie a ostatné nevyhnutné výdaje spojené so zabezpečením športového
strediska záujmovej činnosti v športovej streľby, spolu so kópiami dokladov na povinné spolufinancovanie
Propozície a výsledkové listiny musia byt' priložené ak sa nenachádzajú zverejnené na internetovej stránke
Poskytovateľa ,www.shooting.sk. "
-

Čl. III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

I. Prijímateľ zodpovedá za bezpečnosť v zmysle zákona č. 124/2006 Z .z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Prijímateľ je povinný podľa Zákona o športu vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej
republikyč.542/2008 Z.z. o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a s nakladaní s biologickými vzorkami
športovca, plniť rozhodnutia a opatrenia prijaté Antidopingovou agentúrou SR.
3.

Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky bez výhrad a v plnom rozsahu na účely stanovené v tejto
zmluve.

4.

Prijímateľ za účelné a hospodárne využitie finančných prostriedkov na vyššie uvedené účel dotácie a riadne ich vedie
v účtovne evidencii.

5.

Prijímatel' sa zaväzuje, že v termíne uvedenom v článku .11 bod 7 ,8 a 9 tejto zmluvy predloží Poskytovateľovi
vyúčtovanie poskytnutej dotácie na príslušných tlačivách Poskytovateľa podpísané štatutárnym organom.
Vyúčtovanie musí obsahovať preukázanie použitia finančných prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku podl'a
článku č. 11 bod 2 na tlačivách Poskytovateľa, zverejnené na internetovej stránke Poskytovateľa( www.shooting.skformuláre)
Nepoužité finančné prostriedky je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť v priebehu príslušného kalendárneho roka na
účet poskytovateľa Variabilný symbol 11. O vrátení nepoužitých finančných prostriedkov je prijímateľ povinný
Poskytovateľovi doručiť oznámenie písomnou formou ( bud' elektronicky, kuriérom lebo prostredníctvom poštovou
doručovacou službou).
Prijímateľ zabezpečí dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prijímatel' súhlasí, aby údaje Prijímatel'a a vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa účelu čl. II, boli použité pre vnútomú
potrebu Poskytovatel'a, za účelom zúčtovania poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva
školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu a na účely evidencie v Informačnom systéme
verejnej správy podl'a platných zákonov Slovenskej republike.

6.

7.
8.

Čl. V.
Spoločné ustanovenia

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy.
V ostatnom, výslovne neupravenom touto zmluvou, platia príslušné platné ustanovenia Zákonom organizácií a podpore
Športu alebo Zákonom o rozpočtových pravidlách sa spravujú zákonom č. 40/1994 Z.z. o občianskom práve v znení
neskorších predpisov
Zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné len vtedy, ak sú vyhotovené v písomnej forme a dodatok a vzájomne
podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden dostane poskytovateľ a jeden prijímateľ.
Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú , že jej obsahu porozumeli a tento zodpovedá skutočnému prejavu
ich vôle a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave dňa 11.11.2015

V................................................ dňa.

