
ZMLUVA
o po§kytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gáň

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 4t2017

Oblasť: Tvorba, rozvoj, ochranao obnova aprezentácia duchovných a kultúrnych hodnót

OBEC GÁŇ
Adresa Gáň č. 27,924 0l
zastupená starostom : Mgr. Denisou Ivaněíkovou
Bankové spojenie: VÚB, č.účtu: SK70 0200 0000 0000 2072 6132
ICO: 00305944
DIČ:202II53552
ako poskytovatel' dotúcie (ďalej iba ,,obec")

a

Príjemca:
Názov: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gáň
Právna forma: cirkevná organizácia
adresa sídla: Gáň 100
zastupenálé: Mgr Štefan Novanský, správca farnosti
ICO: 3402968I
DIČ: 2021443435
bankové spojenie: Volksbank Slovensko číslo účtu: 42IO203904|3IOO
ako pijemca ďotdcie (ďalej iba,,pdjemcď')

uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 4011964 Zb. Oběianskeho zákowtíkav zneni neskorších predpisov
vnadváznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. orozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o zmene a doplnení niektoqých zákonov v zneni neskorších predpisov a Všeobecne
závázného nariadenia č. 77l20I3, ktor"ým sa určuje metodika poskytovanía dotácii z rozpočtu obce
túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Gáň

I.
Predmet zmluvy

1. Obec v zmysle Uznesenia OZ č. 14612017 zo día 26.I.2Ot6 poskytuje pdjemcovi finančnú
dotáciu vo wýške 2500 euro slovom Dvetisícpáťsto EUR.
2. D otácia bude použi tá na náklady spoj ené s r ealízáciou proj ektov :

- Projekt č. 1 -Stavebné úpravy na kostole sv. Rodiny
- Projekt č.2 - prevádzkové náklady na elektrickú energiu
3. Pdjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

il.
Účel a lehota použitia dotácie

1. Pdjemca dotácie ju móže použiť na tento účel:
Projekt č. 1 - náklady na opravu zvonov v sume 2000 Eur
Projekt č.2 - pokrytie nákladov na elektriclni energiu v sume 500 Eur
2. Pijemca dotácie ju móže použiť v lehote do 1 5. 1 2. 2017 .



III.
Spósob platby

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhjovostným prevodom zíótu obce na účet pdjemcu na

záklaďe tej to zmluvy j ednorazovo,

Iv.
Iné dohodnuté podmienky

1.Pdjemcasazavázujepoužiťposr.vtnut.,finančnúdotáciulennaúčelyuvedenévtejtozmluve.
2. pijemcu 

"u 
,uráz.'e, že rru .os.i.ir"n n.:nlrŤý:h materiáloóh a pri propagácii aktivít

súvisiacich s realízáci.u projektu, *-'tary uorí aoia"ia poskytnutá, uvedie, Že Projekt bol

iialízovany s finančným pdspevkom obce,

3. obec si vyhradzuje právo kontroly pá"Jitiu nridelelic,h^finančných 
prostriedkov,

l. ili"*"" j" op.a"i,""l, finanělý dotaciu použiť do 15,12, 2017,

5. Pdjemca je povinný predložiť d"kňy; účelovom !:T*í poskytnutej dotácie podťa projektov

uvedených v č1. I oTs. ) t"3to "rnlň uĚ.,"i"" .ts.:Ž.iih. rriiemca dotácie Predkladá Pri

zúčtovaní dotácie kópie účtovných oJi.iuaou, na ktoré sa v áČtovaní odvoláva (kóPie faktur'

pokladničných dokřáou, ,uypiróu ,tttu, objednávok_ume;, Kópie Ý_čl9rý"h 
dokladov musia

spírať náležitosti ,rrtunorr"r,é'osobitnjili,"api9o* ??k:"Ňn sŘ ó, 431l2OO2 Z,z, o účtovníctve

v znelíneskorších predpisov) a stuiriu"iáipéapi,ryi ýe}<ono 
cestovných náhradách a ostatné),

6. pdjemca je povinn ý pÁ ztlótor."í"Ňř"ů dotácie postupovať podťa pdlohy č, 2 vZN č,

1líZÚZo póO*i"ntú poskytovanil dotácie z rozpočtu obce, 
re alelro ooužiie čo

7. Pdjemca aota"r.,, kó nepredloží.zúčtovanie dótácie v stanovenom termíne alebo pouŽije Čo a1

len čiastočne poskytnutu dotáciu "" 
i"s, ,le"i ako.bol y,d;' v č1, IL :q,, 1 zmluvy o poskytnutí

dotácie, je povinný dotáciu vržúíť,ru tÉ"t obce najne.to. áo'rs dní od doručenia oznámenia obce

o tejto skutočnosti prijímateťovi,

v.
závereéné ustanovenia

1. pdjemca je povinný pri obstarávu.í to.ru_rr, služieb a verejných prác postupovať podťa platného

zžl<onao verejnom oúáravurri, ak mu takúto povinnosť zákotlukladá.

2. obidve zmluvné strany vyhlasujú, zi ruzhodli nu ."to* obsahu zmluvY' čo Potvrdzujú svojím

!]sj,i,fr;"né dojednania neupravené touto zmluvou sa vzťahujú u:l1:::ff,1*:T,u ,:$,lť*
Z.z. orozpoětových pravidlacn .lizemnej samosprávY "Á*Í neskorších predpisov aVZN č,

.77l20l3o pooméntaJh poskvtovania dotácii zrozpočtu obce Gáň.

3. Táto zm.lvanadobúda platnosť dňom podpisu otú zmiuvných strán aúčinnosť odo dňa

ilfffi"ffií# říňi:?#;T!x"*plároch , zktorychobec obdrží 1 rovnopis a pdjemc a obdrŽÍ

1 rovnopis.
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