Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu obce Kocurany v roku 2013
Oblasť: tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
Poskytovateľ:

Obec Kocurany
Adresa:
972 02 Kocurany
zastúpená starostom:
Ing. Vojtech Čičmanec
bankové spojenie
Prima banka, č.ú.: 9000086001/5600
IČO:
00648868
DIČ:
2021118011
ako poskytovateľ dotácie (ďalej len „obec“)
a
Príjemca:

Obecné služby Kocurany s.r.o
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným
Adresa:
972 02 Kocurany 105
Zastúpená:
Ing. Vojtech Čičmanec
IČO:
43918573
DIČ:
2022523283
Bankové spojenie:
Prima banka
Číslo účtu:
9046383001/5600
ako príjemca dotácie (ďalej len „príjemca“)
uzavreli v zmysle zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách a Všeobecné záväzného
nariadenia obce Kocurany č. 54/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Kocurany túto
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kocurany v roku 2013
I.
Predmet zmluvy
1. Obec Kocurany v zmysle uznesenia č. 357/22/2013 bod i) zo dňa 5.6.2013 poskytuje
príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 1.000,-, slovom tisíc EUR
2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou projektu:
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.
II.
Účel a lehota použitia dotácie
1. Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel:
výdavky vynaložené na opravu kaplnky v Kocuranoch č. 40 - búranie a montáž obkladu
v súlade s predloženým rozpočtom podľa prílohy č.1 k žiadosti o dotáciu zo dňa 4.6.2013

2. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do: 30.8.2013
III.
Spôsob platby
1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostnýcm prevodom z účtu obce
príjemcu na základe tejto zmluvy v termíne : 15.7.2013

na účet

IV.
Iné dohodnuté podmienky
1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.
2. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených prostriedkov.
3. Príjemca je povinný predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie do
30.9.2013.
4. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť stručné
zhodnotenie účelu jeho použitia.
5. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako je
stanovené v tejto zmluve, je povinný dotáciu vrátiť na účet obce najneskôr do 30.9.2013.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojim podpisom.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nasledujúci deň po zverejnení na web stránke obce.
3. Táto zmluvy je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých obec obdrží 2 rovnospisy
a príjemca 1 rovnopis.
V Kocuranoch dňa 6.6.2013

....................................................
poskytovateľ

.............................................
príjemca

