
ZMLUvA
o po§kytnutí íinančnej dotácie z rozpočtu obce Gáň

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie z 51201,7

Oblasť zYzd.elávanie, výchova arozvoj telesnej kultúry

OBEC GÁŇ
Adresa Gáň č. 27,924 0I
zasttlpená starostom: Mgr. Denisou Ivančíkovou
Bankové spojenie: VÚB, č.účtu: SK70 0200 0000 OO0O 2072 6132
iČo: oo:osg++
DIČ 202I|53552
ako poskytovatel' dotácie (ďalej iba ,,obec")

a

Príjemca:
Názov: FK Slovan Gáň
právna forma: združenie
adresa sídla: Gáň
zastiryená/é: Jaroslav Horník
IČo: 31870287
DIČ: 202I207III
bankové spojenie: UniCredit Bank, Galnata číslo účtu: SKl0 1111 0000 0013 6929 8008
ako pňjemca dottície (ďalej iba,,pdjemca")

uzavre|i v zmysle § 51 zákona ě. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníkav znení neskorších predpisov
v nadváznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne
záv'ázného nariadenia č.1]l20I3, ktorjm sa určuje metodika poskytovania dotáclí z rozpočtu obce
túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

I.
Predmet zmluvy

1. Obec v zmysle Uznesenia OZ ě. I47l20I'7 zo dila 26.I.2017 poskytuje pdjemcovi finančnú
dotáciu vo výške 7950 eur, slovom Sedemtisícdeváťstopáťdesiat eur.

2.Dotáciabude použitánanáklady spojené s podporou športu mládeže.
3. Pdjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

il.
Účet a lehota použitia dotácie

1. Pdjemca dotácie ju móže použiť na úhradu výdavkov a to na:

A. Projekt Dorast
- Odmeny a odvody pre trénerov 1500 Eur
- Poplatkyplatené zarozhodcov 1400 Eur
- Poplatky futbalového zvázu (štartovné,registrácie) 450 Eur



- Dopravnó náklady: - preprava futbalistov na majstrovské zapasy

- Náklady nazak,úpenie športových potrieb:
o Súprava dresov, kopačiek a rukavíc

- Kancelárske potreby
- Čistiace prostriedky (pracie prostriedky)

B. Projekt Muži
- Odmeny a odvody pre trénerov
- Poplatky platené zarozhodcov
Dotácia na tento projekt bude poskytnutá
mužov pod hlavičku FK Slovan Gáň.

a bude ju možné použito až po registrácii mužstva

2,Prijemcadotácie ju móže použiť v lehote od podpisu zmluvy do 15.12. 2017,

ilI.
Spdsob platby

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z Íétu obce na Úěet Pdjemcu na

základe tejto zmluvy nasledovne:
- 1. Časti vo výške 3200 Eur v termíne clo 28.2.2017 (náklady na jarnú sezónnu mužstvo

Dorast),
- 2. Časť vo výške 3200 Eur v termíne do 14.8.2017

Dorast),
- 3. Časť vo výške 1550 Eur v termíne do 14.8.2017

Mužov) - po predložení registračného formulára.

2, pdjemca dotácie je povinný finančne zúětovať poskytnutú dotáciu podťa projektov nasledovne:

- 1. Časť dotácie vo wýške 3200 Eur v termíne do I5.7 ,2017

- 2, Časť dotácie vo výške 3200 Eur v termíne do 15.I2.20I7
- 3, Časť dotácie vo výške 1550 Eur v termíne do 15.12.2017

3, Nárok na poslqrtnutie ďalšej ěasti dotácie vzniká až po zlčtovaní uŽ poskytnutej ÍinanČnej ČiastkY

z celkovej schválenej dotácie narok2}I7.

Iv.
Iné dohodnuté podmienky

1. pdjemca sa zavázujepoužiť poskytnutu finančnú dotáciu len na účely uvedené v tejto zmluve.

2. pÁjemcu 
"u 

,urúii", ž" na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácíi aktivít

súvisiacich s rcalízációu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, Že Projekt bol

realizovaný s finančnYrn pdspevkom obce.

3. obec si vyhradzuje právo kontroly použitíapridelených finančných prostriedkov.

4. Pdjemca je oprávnený finančnú dotáciu použíť do ]5.12.2017.

5. pdjemca je povinný predložiť doklady o účelovom ěerpaní poskytnutej dotácie v termíne Podťa
či. ilI. Bod 2 Zmluvy. Pdjemca dotácie predkladá pri zúčtovaní dotácie originály a kóPie

účtovných dokladov, na ktoré sa vzúčtovaní odvoláva (kópie faktúr, Pokladniěných dokladov,

výpisov zúétl, objednávok a iné) zosvrrtaizované do tabuťky podťa účelu urČeného v Čl. il. Ods. 1.

ťopi" účtovných áokladov musia spÍRať náležitosti ustanovené osobitným predpisom (zákon NR
SR č. 43112002 Z.z. oúčtovníctve v zneni neskorších predpisov) a súvisiacimi PredPismi (zákon

o cestovnýchnáhradách a ostatné).

6. pdjemla je povinný pri zúčtovaní poskytnutej dotácie postupovať podťa pdlohY ě. 2 VZN Č,

77l20I3 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpoětu obce.

2200Eur
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500 Eur

(náklady na jesennú sezónnu mužstvo

(náklady na jesennú sezónnu mužstvo



7. pdjemca dotácie, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne alebo PouŽije Čo aj

len částočne poskýtnutu dotáciu na iný účel ako bol urěený v č1. il. ods. 1 zmluvy o PoskYtnutí

dotácie, je povinni, dotáciu wátiť na úEet obce najneskór do 15 dní od doruČenía oznétmenia obce

o tejto skutočnosti prijímateťovi.

v.
závereéné ustanovenia

1. pdjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať Podťa Platného

zákonao verejnom obstarávaní, ak mu takrito povirurosť zákotukladá.
2. obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa ziodli na celom obsahu zmluvY', Čo Potwdzujú svojím

podpisom.
:. Ňu zmluvné dojednania neupravené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia zákona Č. 58312004

Z.z. orozpočtových pravidláóh ízemnej samosprávy vznení neskorších PredPisov aVZN Č,

77120|3 o podmienkach poskýovania dotácii zrozpoétu obce Gáň.

3. Táto zmluva nadobú^da piatnosť dňom podpisu oboch zmiuvných strán aúČinnosť odo dňa

zverejnenia na webovej stránke obce.

4.Táío zm1uvaje vyhótovená v 2 exemplároch, zktorych obec obdrží 1 rovnoPis a Pdjemca obdrŽi

1 rovnopis.

V Gáni dřr^ .. /,.:!.. é.U.ř

Za obec

Mgr. Denisa Ivani


