
ZMLUvA
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gáň

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie z 6t2017

Oblasť : Vzdelávanie, qýchova a íozvoj telesnej kultúry

OBEC GÁŇ
Adresa Gáň č. 21,924 0|
zastúpená starostom : Mgr. Denisou Ivančíkovou
Bankové spojenie: VÚB, č.účtu: SK70 0200 0000 aOOa 2072 6132
tČo: oo:osg++
DIČ:2021153552
ako poskytovatel' dotácie (ďalej iba ,,obec")

a

Príjemca:
Názov: Dobrovol'ný hasičský zbor Gáň
právna forma: občianske združenie
adresa sídla: Gáň23
zastílpenálé: lgorKianička
ICO: 36087513
DIČ:
bankové spojenie: Slovenská sporiteťňa číslcl účtu: 002409 II 46 l 0900
ako príjemca dotácie (ďalej iba,,pdjemcď')

uzavreli v zmysle § 51 zákona é. 4011964 Zb. Oběíanskeho zákonrtikav 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 nariadenia č.77l20I3, ktor,ým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce
túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Gáň

I.
Predmet zmluvy

1. Obec v zmysle Uznesenia OZ ó. 14812017 zo día 26.1.2017 poskytuje pdjemcovi finančnú
dotáciu vo výške 5680 euro slovom Páťtisícšesťstooserndesiat EUR.
Z.Dotáciabude použitá na pokrytie nákladov spojených s činnosťou DHZ.
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 tento účel:
- štartovné 400 Eur
- PHM auto a čerpadlá 1000 Eur
- Emisná kontrola 130 Eur
- Pomócky amateňáInasiťaže - športové hadice 700 Eur



- Zákonnápoistka auto
- pracovná uniforma
- Uniforma reprezentačná 2ks
- Tričká s logom 20 ks
- Dopravné náklady
- Opravy a idržbahasičskej techniky
- Upomienkové predmety na výročnú schódzu apipÁležitosti 90.v}roěiaDHZ 150 Eur
- Prenájom nafukovacích atrakcií (90, VjnočieDHZ) 700 Eur
- Medaile a poháre pre súťažiacich 500 Eur

2.Pijemca dotácie ju móže použiť v lehote do 15.i2. 2011.

ilI.
Spósob platby

1. Finančná dotácia bude poskýnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na ÚČet pdjemcu na

zák|ade tejto zmluvy jednorazovo,

IV.
Iné dohodnuté podmienky

1. Pdjemca sazavázqe použiť poskytnutú finančnú dotáciu len na účely uvedené v tejto zmluve.
2. Pújemca sa zav'ázqe, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít
súvisiacich s realizácíou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol
realizovaný s finančným pdspevkom obce.
3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov,
4. Pdjemca je povinný finančnú dotáciu zúětovať podťa účelu uvedeného v čl. II. ods. 1 tejto

zmluvy do 15.t2.201,7, pričom kažďý účel bude rozpísaný a zúčtovaný zv|ášť.
5. Pdjemca je povinný predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie podlia Účelu
použitia uvedeného v čl. il. ods. 1 najneskór do 15.12.2017. PÁje,mca dotácie predkladá pri
zúčtovaní dotácie originály a kópie účtovných dokladov, na ktoré sa v zúčtovaní odvoláva (kópie

faktúr, pokladničných dokladov, výpisov zúětu, objednavok ainé) za každý účel podťa tejto

zmluvy zv\ášť. Kópie účtovných dokladov musia spiňať náležitosti ustanovené osobitným
predpisom (zakon NR SR č. 43112002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) a

súvisiacimi predpismi (zákon o cestovných náhradách a ostatné).
6. Pdjemca je povinný pri zuětovaní poskytnutej dotácie postupovať podťa pdlohy č. 2 VZN Č.

7712013 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.

7. PÁjemca dotácie, ktorý nepred|oží zúčtovanie dotácie v stanovenom termíne alebo pouŽije Čo aj

len čiastočne poskytnutú dotáciu na iný účel ako bol určený v čl. II, ods. 1 zmluvy o poskýnutí
dotácie, je povinný dotáciu vráttť na účet obce najneskór do 15 dní od doručenia oznétmenia obce

o tejto skutočnosti prijímateťovi.

V.
závereěné ustanovenia

1. Pdjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podťa platného

zákonao verejnom obstarávaní, ak mu takúto povirurosť zákonukladá.
2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy,, čo potvrdzujú svojím
podpisom.
3. Na zmluvné dojednania neupravené touto zmluvou sa vzťahujil ustanoveniazákonač.58312004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a VZN Č.

]7l20I3 o podmienkach poskytovania dotácii zrozpoětu obce Gáň,
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a Účinnosť odo

240Eur
100 Eur
400 Eur
160 Eur
200 Eur
1000 Eur



zverejnenia zmluvy na stránke obce.
4.Táto zmluvaje vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží 1 rovnopis a pdjemca obdrži
1 rovnopis.

v Gáni ar,^ ,.í,.,..(.,.*!.'7

Za obec

Mgr. Denisa


