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ZMLUvA

o po§kytnutí finančnej dotácie

z rozpočtu obce Gáň

Číslozmluvy o poskytnutí dotácie

z 312017

OBEC GÁŇ

Adresa Gáň č, 27,924 0I
zastúpená starostom : Mgr. Denisou Ivančíkovou
Bankové spojenie: VÚB, č.účtu:SK07 0200 0000 0OO0 2072 6132
tČo: oo:osg++

DIČ:2O2II53552
ako

poskytovatel' dotácie (ďalej iba ,,obec")

a

Príjemca:

Názov:

Okresná organizácia Jedno§ ddchodcov na Slovensku
právna forma: občianske združenie
adresa sídla: Gáň
zastvpená/é: Emília Suchopová
iČo:
008970191203
DIČ:
bankové spojenie: Poštová banka čísloúčtu:007315934616500 \

- ZO JDS Gáň

|

vzavreli v zmysle § 51 zákona č. 4011964 Zb. Oběianskeho zákonnikav zneni neskorších predpisov
v nadváznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o zmene a doplnení niektorýclr zákonoy v zneni neskorších predpisov a Všeobecne
závázné},n nariadenia č. 77l20I3, ktorým 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 é. I45l20I7 zo día 26,I.2017 poskytuje pdjemcovi finančnú
dotáciu vo výške 3000 euro siovom Tritisíc EUR.
2.Dotácia bude použitánanáklady spojené s realizáciou nasledovných projektov:
- Projekt č. 1 - Návšteva divadelného predstavenia
- Proiekt č.2 - Návšteva termálneho kúpaliska
- Projekt č. 3 - PobYový zájazd
- Projekt č. 4 -Poznávaci zájazd
3. Pdjemca vyhlasuje, že finančnúdotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

u.

Účel a lehota použitia dotácie

Pdjemca dotácie ju móže použiť na tento účel:
Projekt č. 1 - dopravné náklady a náklady na vstupenky
Projekt č.2 - dopravné náklady a náklady na vstupenky
Projekt č. 3 - dopravné náklady a náklady na vstupenky
Projekt č.4 - dopravné náklady a náklady na vstupenky
1.

vo
vo
vo
vo

výške 400 Eur
výške 600 Eur
výške 1000 Eur
výške 1000 Eur

PÁjemca dotácie ju m6že použiťv lehote

do

15.12. 2017.

ilI.

Spósob platby
1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z uětu obce na úěet pdjemcu na
záklaďe tejto zmluvy jednorazovo.

Iv.

Iné dohodnutó podmienky
Pdjemca sa zavázuje použiťposkytnutú finančnúdotáciu len na účelyuvedené v tejto zmluve.
2. Pdjemca sa zavázuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít
súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol
rea|izovartý s finančnýrn pfispevkom obce.
3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitíapridelených íinančnýchprostriedkov.
4, Pdjemca je oprávnený finančnúdotáciu použiťdo 15.12.2017.
5. Pdjemca je povinný predložiť doklady o účelovomčerpaníposkytnutej dotácie podťa projektov
uvedených v č1. I. ods. 2 najneskór do 15.12.2017, PÁjemca dotácie predkladá pň z,íčtovani
dotácie kópie účtovnýchdokladov, na ktoré sa v áčtovaníodvoláva (kópie faktúr, pokladničných
dokladov, výpisov zúčtu,objednávok a iné). Kópie irčtovných dokladov musia splňať náležitosti
ustanovené osobitn;fnn predpisom (zákon NR SR č.43112002 Z.z. o účtovníctvevzneni neskorších
predpisov) a súvisiacimi predpismi (zákon o cestovných náhradách a ostatné).
ó. Pdjemca je povinný pri zúčtovanímposkytnutej dotácie postupovať podťa pdlohy č. 2 VZN č.
7712013 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce.
7. Pdjemca dotácie, ktory nepredložízúětovanie dotácie v stanovenom termíne alebo použije čo aj
len čiastočneposkytnutú dotáciu na iný účelako bol určený v č1. II. ods. 1 zmluvy o poskytnutí
dotácie, je povinný dotáciu vrá/tiť na účetobce najneskór do 15 dní od doručenia oznámenia obce
o tejto skutočnosti prijímateťovi.
1.

1.

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

zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povirrnosť zákon ukladá.
2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmIuvy, čo potvrdzujú svojím
podpisom.
3. Na zmluvné dojednanie neupravené touto zmiuvou sa vzťahqll ustanovenia zákona ě. 58312004
Z.z. o rozpočtových pravidlách iuemnej samosprávy vzteni neskorších predpisov aVZN ě,
7712013 o podmienkach poskytovania dotácii zrozpoětu obce Gáň.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosťodo dňa
zverejnenia na stránke obce.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrži 1 rovnopis a pdjemca obdrži
1 rovnopis.

V Gáni dňa
Za obec

-_
Mgr. Denisa Iv

--->

Za príjemcu

Wrr

