
ZMLUvA
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gáň

Číslo zmlurry o poskytnutí dotácie : 't t20l7

Oblasť : Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvatel'stva

OBEC GÁŇ
Adresa Gáň č. 27,924 0I
zastúpená starostom : Mgr. Denisou Ivančíkovou
Bankové spojenie: VÚB, č.účtu: SK70 0200 0000 OOaa 2072 6132
ICO: 00305944
DIČ:2021153552
ako poskytovatel' dottície (ďalej iba ,,obec")

a

Príjemca:
Názov: Slovenský zvárzzáhradkárov, základnáorganizácia Gáň
právna forma: občianske združente
adresa sídla: Gáň 54
zastiryenálé: Mgr. Miriam Jarošová
ICO: 00178185
DIČ: 2021201562
bankové spojenie: VÚB Galanta číslo účtu: SK32 0200 0000 0033 3114 8054
ako pújemca dotácie (ďalej iba,,pfijemca")

uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 4011964 Zb, Občianskeho zákonrikav 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
závázného rrariadenia ě. 77l20I3, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce
túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie zrozpočtu obce Gáň

I.
Predmet zmluvy

1. Obec v zmysle Uznesenia OZ č. l43l20l7 zo dňa 26.I.2011 poskytuje pdjemcovi finančnú
dotáciu vo výške 1900 eur, slovom Jedentisícdeváťsto EUR.
2.Dotácia bude použitánanáklady spojené s realizáciou projektov:
Projekt č. 1 - YzdeIávaco-poznávacíe zájazdy so záhradkárskym zameranim
Projekt ó.2 -Yzde|ávacia činnosť pre členov anečlenov ZO v oblasti pestovania, kompostovania
a ochrany rastlín
Projekt č. 3 - Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a produktov
3. Pfijemca vyhiasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

n.
Účel a lehota použitia dotácie

1. Pdjemca dotácie ju móže použiť na tento účel:
- Projekt č. 1 -dopravné a sprievodcovské nákladyvo výške 1400 Eur
- Projekt č.2 - náklady na lektora vo výške 150 Eur



ojekt č. 3 - náklady na nákup cien pre vystavovateťov vo výške 350 Eur

. Pdjemca dotácie ju móže použiť v lehote do 15,12, 2011,

III.
Spósob platby

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z ÚČtu obce na ÚČet Pdjemcu na

zlklade tej to zmluvy j ednorazovo.

Iv.
Iné dohodnuté podmienky

1. pdjemca sa zav,dzqepoužiť poskytnutú finaněnú botáciu len na ÚČely uvedené v tejto zmluve,

2. pÁjemca sa zav,ázqe, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít

súvisiacich s rea|ízációu projektu, na 
-ktorý 

Uotá aotacia poskytnutá, uvedie, Že Projekt bol

rea|izovaný s finančným pdspevkom obce.

3. obec si vyhradzuje pravo kontroly použitia pridelených finanČných Prostriedkov.

4. Pdjemca je povinný finančnú dotáciu ztlětovať do 15.12.2017.

5. pdjemca j.bouin"ý prediožiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie podťa Projektov

uvedóných u er. r. oar. ) tejto zmluvy najneskór do 15.t2.20t7. Pdjemca dotácie Predkladá Pri

zíětovaní dotácie kópie účiovných d-oklabov, na ktoré sa v zúčtovaní odvoláva (kóPie faktur,

pokladničných doklaáov, výpisóv ziětu, objednávok ainé). Kópie ÚČtovných dokladov musia

ilíň"ť ;Úitosti ustanovené osobitným predpisom (zákon NR SR č. 43112002 Z.z. o Úětovníctve

i zneníneskorších predpisov) a súvisiacimi prédpismi (zákon o cestovných náhradách a ostatné).

6. pdjemca je povinný p.i ,tetorraním poskytnutej dotácie postupovať podťa PdlohY Č, 2 VZN Č,

't7l2OI3 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpoětu obce.

7. pryemcádotácie, ktorý nepredloží zúčtovanie dótácie v stanovenom termíne alebo PouŽije Čo aj

len částočn. port ýt rrrt, dotáciu na iný účel ako bol určený v č1. il. ods. 1 zmluvY o PoskYtnutí

dotácie, je povinný dotáciu vrftíť na ú8et obce najneskór do 15 dní od doruČenía oznitmenia obce

o tejto skutočnosti prijímateťovi.

v.
záverečné ustanovenia

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

zákoÁao veiejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákonukladá,

2. obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa ziodli na celom obsahu zmluvy, Čo Potvrdzujú svojím

podpisom.
l. Ňu zmluvné dojednania neupravené touto zmluvou sa vzťahqú ustanovenia zákona Č. 58312004

Z.z, orozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorŠÍch PredPisov a VZN Č,

7712013 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce Gáň.

4. Tino zmluva nadobú'da piatnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán aúČinnosť odo dňa

zverejnenia zmluvy na stránke obce. 1,1,_Ýl
5. Táio zmblvaje vyhotovená v 2 exen' Iároch, zktorých obec obdrží 1 rovnopis a Pdjemca obďrŽi

i rovnopis. : _

O l ll)řV Gáni dňa ...,l.,.Ť...'....,..

Za obec
{§

Za|

Mgr. Denisa I

=.,-./


