Grantová zmluva č. 140/2021
I. Zmluvné strany:
1. Komunitná nadácia Modrá Torysa, Sládkovičova 11, 082 71
zastúpená Mgr. Soňou Šuhajovou, správkyňou nadácie, ďalej len „nadácia“
a
2. Ing. Magdaléna Sasaráková, Obec Jakubova Voľa, Jakubova Voľa č. 67, 082 56 Pečovská Nová ves
IČO: 00327174
II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie grantu v zmysle grantového programu KNMT z 2% zaplatenej
dane vo výške 300 eur na základe schválenia predloženého projektu ROZVOJ INDIVIDUÁLNEHO ŠPORTU.
III. Použitie grantu
Tento grant je poskytnutý na základe Vášho návrhu projektu zo dňa 30.11.2021. Prostriedky získané
z tohto grantu môžu byť použité len na položky uvedené v rozpočte projektu. Podmienky tejto zmluvy sú
záväzné pre obidve strany. Pri akýchkoľvek zamýšľaných zmenách termínov a položiek rozpočtu je potrebné to
zdôvodniť a vyžiadať si písomný súhlas Komunitnej nadácie Modrá Torysa.

IV. Poukázanie platby:
Platbu vo výške 300 Eur Vám poukážeme po podpísaní tejto dohody na účet číslo:
IBAN: SK36 5600 0000 0085 9331 8001.
V. Správa o postupe projektu a vyúčtovanie:
Prosíme Vás, aby ste správu o postupe projektu spracovali nasledovne:
1. Táto správa bude obsahovať súhrn aktivít podniknutých v rámci projektu, súhrn dosiahnutých
výsledkov, kompletné vyúčtovanie a prípadne ďalšie zamýšľané aktivity.
Záverečnú správu prosíme zaslať najneskôr do 31.12.2021
Grantista je povinný dodať minimálne 5 fotografií dokumentujúce stav pred, po, resp. počas realizácie
projektu (modratorysa@gmail.com).
Grantista je tiež povinný na podujatí prezentovať zdroj a správcu grantového programu.
2. V súlade so schváleným rozpočtom Vás žiadame o poskytnutie vyúčtovania výdajov, vrátane
zoznamu ďalších zdrojov financovania a inej podpory získanej v období čerpania nášho grantu. Ako súčasť
vyúčtovania od Vás potrebujeme kópie všetkých faktúr a účtov. Originály účtovných dokladov si ponechajte
v svojej účtovnej evidencii tak, aby mohli byť kedykoľvek prístupné našej kontrole.
Záverečné súhrnné vyúčtovanie prosíme priložiť k záverečnej správe.
VI. Vrátenie finančných prostriedkov:
V prípade nedodržania podmienok grantu, ustanovených touto zmluvou, je nadácia povinná
v zmysle zákona o nadáciách č.34/2002 § 33 odst. 2 požadovať vrátenie finančných prostriedkov. Ak
držiteľ grantu nevráti finančné prostriedky do 30 dní od písomného vyzvania kanceláriou Komunitnej nadácie
Modrá Torysa, je nadácia oprávnená požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,25% za každý deň omeškania.
VII. Verejné poďakovanie:
Potešilo by nás, keby ste sa v informáciách, ktoré budete publikovať o práci vykonanej na základe
prideleného grantu, zmienili aj o príspevku Komunitnej nadácie Modrá Torysa z grantového programu KNMT
z 2% zaplatenej dane.
Lipany, 17.12.2021
………………………………
Mgr. Soňa Šuhajová
správkyňa KN Modrá Torysa

…………………………..
za prijímateľa grantu

