Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolné Semerovce
PÓdra § 51 Zákona č.4o/L964 občianskeho zákonníka v znení neskoršíchpredpisov v nadváznosti na

ustanovenia §7 Zákona č.58312004Z, z, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene
a doplnení niektoných zákonov v znení neskoršíchpredpisov

Poskytovate!':

Obec Dolné Semerovce

Adresa:

Dolné Semerovce 163,93585

Štatutárny

zástupca:

tČo:

Milan Rafael, starosta obce
00306908

d'alej len poskytovatel',

Žiadatel':

ZEMERED občianske združenie

Adresa:

Dolné Semerovce 13, 935 85

Bankové

spojenie:

IBAN:
Štatutárny

SLSP, a.s., pobočka Šahy

SK92 0900 0000 0051 7727 6347

zástupca:

Silvia Ballová, Mgr., dátum narodenia 30,04,L977

d'alej len žiadate|',

čt. t.

Predmet zmluvy o dotácii
Predmetom tejto zmluvy je dotácia finančných prostriedkov za účelomrealizácie projektu s názvom:
Záchrana areálu bývaIej miestnej fary v obci DoIné Semerovce , realizovaného v rámci vÝzvv č. 9
lpel-Hont/ 2020 Občianskeho združenia lpel'-Hont, adresa Plášťovce č. 345, 935 8]., podporenej
z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

l

Uvedená dotácia slúžina rozvoj verejnoprospešnej činnosti občianskeho združenia v obci. Zámer
realizovaného projektu je v súlade so záujmami obce a jej obyvatelbv.

čt. tt.

Výška a spósob poskytnutia dotácie
Výška poskytnutej dotácie je odvodená od rozpočtu vyššie uvedeného projektu nasledovne:
Výška spolufinancovania 59,94 €

Dotácia bude poskytnutá žiadateíovi prevodom na účetžiadatel'a do piatich dníod podpisu zmluvy
medzižiadate[om a sprostredkovateíom dotácie Občianskym združením lpeí-Hont, Plášťovce č. 345,
935 82.

čt. tlt.

Spósob použitia dotácie
Dotácia móže byť použitá výhradne na plnenie aktivít projektu v zmysle ŽOrurp a zmluvy o poskytnutí
dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v súlade s VZN NSK č.7/2oII a v zmysle zmluvy
medzi NSK a VSP Občianske združenie lpel'-Hont, uzavretá podl'a ustanovení § 269 ods.2
Obchodného zákonníka medzi žiadatelbm a Občianskym združením lpel-Hont.

čt. tv.

Poskytovateí aj žiadatel'prehlasujú, že si zmluvu o dotácii prečítali,jej obsahu rozumejú a svoj súhlas
vyjadrujú svojím podpisom. Táto zmluva je vyhotovenáv 4 exemplároch, každá zmluvná strana obdrží
dva rovnopisy.

V lpelských Úíanoch dňa 31.8.2021.

Milan Rafael
Poskytovatel'

l1

Silvia Ballová,

žiadater

