Dohoda
uzatvorená medzi:
Obec Malá Mača (ďalej ako "vlastník")
: 925 21 Malá Mača, Hlavná Č. 127/46
Sídlo
: Ing. František HONTVÁRI, starosta obce
Zastúpená
: 37842358
IČO
: 2021699416
DIČ
Bankové spojenie
: VÚB,a.s.
Číslo účtu
: 1684331154/0200
a
DIVUS GAME PLUS, s.r.o. (ďalej ako "prevádzkovatel"')
: 917 O 1 Trnava, Zavarská 101H
Sídlo
: Patrik Varjú, konateľ spoločnosti
Zastúpený
: 36250 198
IČO
: 2021678197
DIČ
: SK2021678197
IČDPH
Bankové spojenie
: VÚB, a.s., Trnava
: 222 182 1557/0200
Číslo účtu

Čl. 1.
Predmet dohody
Predmetom dohody je financovanie jednotlivých činností futbalového klubu TJ Družstevník Malá Mača. Mužstvo dospelých v súťažnom ročníku 2014/2015 štartuje v II. triede majstrovstiev okresu Galanta.

Čl. II.
Povinnosti vlastníka
Vlastník zo svojho rozpočtu financuje údržbu a chod areálu telovýchovnej jednoty, t.j. hradí náklady:
a) na energiu (elektrika, voda, vývoz splaškových vôd),
b) správcu areálu podľa platnej mandátnej zmluvy,
c) súvisiace so zápasmi mužstva dospelých (štartovné, náklady na rozhodcov, delegátov, videozáznam a pod.) - len v
jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015,
d) na údržbu a opravy,
e) súvisiace s autorizáciou areálu (napr. pasportizácia ihriska a pod.).

Čl. III.
Povinnosti prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ z vlastných prostriedkov fmancuje činnosť futbalového mužstva, t.j. hradí náklady:
a) súvisiace so zápasmi mužstva (štartovné, náklady na rozhodcov, delegátov, videozáznam a pod.) - od jarnej časti
súťažného ročníka 2014/2015,
b) súvisiace s rozhodnutiami orgánov Obvodného futbalového zväzu Galanta (pokuty a poplatky za disciplinárne
prehrešky, poplatky za odvolania, zvýšené poplatky za oneskorené úhrady apod.),
c) na trénera futbalového mužstva,
d) na hráčov a funkcionárov mužstva (napr. cestovné a pod.),
e) na občerstvenie,
f) výstroj a pomôcky mužstva (odev, obuv, lopty, tréningové pomôcky, zdravotné prípravky a pomôcky na ošetrenie
zranení a pod.).
V jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015 prevádzkovateľ náklady uvedené v Čl. III, bod b) hradí prostredníctvom
bežného účtu vlastníka, ktorý tieto náklady vyúčtuje prevádzkovateľovi do 15. dní po ukončení súťažného ročníka so
splatnosťou do 15 dní od vyúčtovania. Od jarnej časti súťažného ročníka 2014/2015 náklady uvedené v Čl. lll, bod a) a
b) hradí prevádzkovateľ z vlastných prostriedkov priamo na účet Obvodného futbalového zväzu Galanta.

Čl. IV.
Osobitné dojednanie
Ostatné náklady, investované prevádzkovateľom
júcom písomnom súhlase vlastníka.

do areálu telovýchovnej jednoty môžu byť realizované po predchádza-

Čl. V.
Osobitné dojednanie
a)
b)
c)
d)

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2018.
Vypovedať dohodu môžu tak vlastník, ako aj prevádzkovateľ, vždy ku koncu súťažného ročníka, najneskôr v týždni posledného súťažného kola. Neskôr doručená výpoveď je platná ku koncu nasledujúceho súťažného ročníka.
Túto dohodu prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači a schválilo na svojom zasadnutí dňa 11.08.2014
uznesením č. 173/0Z-20 14.
Táto dohoda je napísaná v troch vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia dostane vlastník a l vyhotovenie prevádzkovateľ.

Malá Mača dňa 12.08.2014

j
Ing. František HONTVÁRI
starosta obce
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