
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 4/2011-grant

Uzavretá v zmysle VZN č 5/2009 ktorým sa určuje metodika
poskytovania grantov, príspevkov a dotácii z rozpočtu obce.

Článok I.
Zmluvné strany

1. Obec Trebatice
Adresa: Obecný úrad Trebatice, Hlavná 247/107, 922 10
Zastúpená: Mgr. Juraj Valo, starosta obce
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
č. ú.: 9945094/5200
IČO: 00313106
DIČ: 2020531007

2. Polovnícke združenie BAŽANT Trebatice
Adresa: 922 10 Trebatice
Zastúpený: Ján Bača - predseda výboru PZ
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Piešťany
č.ú.: 0048281905/0900
IČO: 35592338
DIČ: 2021451267

Článok II.
Predmet dotácie

Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na úhradu časti
nákladov spojených s činnosťou dobrovolného občianskeho združenia.

Článok III.
Finančná výška dotácie

Schválená finančná dotácia je 400,- € (slovom:štyristo eur). Táto
zmluva sa uzatvára na základe schváleného rozpočtu obce na rok 2011
a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach č. 33/3/2011/B zo
dňa 25.3.2011, ktorým OZ v Trebaticiach schvaľuje výšku dotácie na
úhradu časti nákladov podľa článku II vo výške finančnej dotácie
určenej v rozpočte obce v zmysle VZN č. 5/2009 obce Trebatice.

Článok IV.
Účel použitia dotácie

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:

Názov akcie: revitalizácia a zazverenie poľovného
reviru, oprava pojedov kŕmnych zariadení,
športové aktivity

Miesto realizácie: k. ú. Trebatice : ;:-':>::;,v,- .;,;

Termin použitia dotácie: do 15.12.2011 ' r M
Charakteristika akcie: ekológia a životné pr,'o:s:ťt.edie,';•

športové aktivity, iná-rekonštrukcia
pojedov



Článok V.
Povinnosti prijemcu dotácie

Prijemca dotácie je povinný:
Rešpektovať a riadiť sa podmienkami VZN č. 5/2009 , ktorým sa určuje
metodika poskytovania grantov, prispevkov a dotácii z rozpočtu obce.

Umožniť povereným zamestnancom &bce vykonať kontrolu hospodárneho,
efektívneho a účinného spôsobu využívania poskytnutých finančných
prostriedkov.

Zúčtovať poskytnuté prostriedky spôsobom a lehote uvedenej v či. 9
VZN č. 5/2009.

Článok VI.
Záverečné ustanovenie

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými
stranami.

Obe zmluvné strany súhlasne konštatujú, že jednotlivým bodom tejto
zmluvy porozumeli, podmienky považujú za primerané a zaväzujú sa ich
plniť.

Všetky neskoršie obojstranné dohody a dodatky k tejto zmluve musia
byť urobené písomnou formou, potvrdené zmluvnými stranami a budú
tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi dojednaniami
účastníkov. Právne vzťahy nedojednané touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v zneni neskorších predpisov.

Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých dve sú pre
poskytovatela a dve pre prijemcu dotácie.

20.APR. 2011
V Trebaticiach dňa

Za prijemcu:

V Trebaticiach dňa 15.4.2011

Za poskytovatela:

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE
"BAŽANT"
TREBATICE, okf. Piešťany

IČO: 35 592 338 <J>

f ——1
Mgr. Jutaj Valo1
starosta obce \ %s ' /
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