J
Dohoda

podľa

č.IO/2011

o poskytnutí finančnej dotácie
platného VZN č. 20/2006 o poskytovani

dotácií

Článok I.
Účastníci dohody
Poskytova tel':

Mesto Šaštín-Stráže
Alej 549
908 41 Šaštín-Stráže
Zastúpené:
IČO,
DiČ,
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

Prijímatel':

Základná organizácia
Štúrova 568
908 41 Šaštín-Stráže
Zastúpený:
IČO,
DiČ,
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

Ing. Radovanom Prstekom
primátorom mesta
00310069
2021049580
828182/0200
VÚB, a. S., pobočka Šaštín-Stráže
Slovenského zväzu telesne postihnutých

Šaštín-Stráže

Štefániou Macháčkovou
36084697
2021504617

Článok II.
Predmet dohody
2.1. Táto dohoda sa uzatvára na základe § 2 platného VZN Č. 20/2006 o poskytovaní dotácií
a Uznesenia MsZ Č. 509/2010 zo dňa 5. ll. 2010, ktorým MsZ schválilo výšku dotácie pre
organizácie ajednotlivcov
z rozpočtu mesta pre rok 2011. Pre prijímateľa bola pre rok 2011,
v súlade s § 5 VZN číslo 20/2006, schválená dotácia vo výške 100,00 €, slovom:
Jednosto eur.

Článok IIl.
Účel poskytnutia finančnej

dotácie

3.1. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú
finančnú dotáciu použiť na financovanie
Slovenského zväzu telesne postihnutých (na prevádzku zväzu, kultúrno-spoločenskú
pre členov zväzu, návštevy nemobilných členov zväzu a pod.).

činnosti
činnosť

Článok IV.
Osobitné ustanovenia

4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančnú dotáciu prijímatel'ovi na číslo účtu uvedené
v článku I. tejto dohody, po nadobudnutí
platnosti dohody v sume 100,00 € (slovom:
Jednosto eur).
4.2. Prijímateľ je povinný do 15. 12. 20 J 1 odovzdať do podatel'ne poskytovatel'a zúčtovanie
finančnej dotácie podľa Prílohy č. l tejto dohody. Zároveň použitie dotácie vydokladuje
kópiami faktúr, účtovnými dokladmi a pod ..
4.3. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na zúčtovanie
poskytnutej dotácie je prijímateľ povinný v termíne do 15. 12. 2011 vrátiť poskytnutú
dotáciu v plnom rozsahu poskytovateľovi,
na účet číslo 82818210200, vedeného vo VÚB,
a.s., pobočka Šaštín-Stráže.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
5. J. Táto dohoda je vyhotovená
v štyroch
poskytovateľovi a po dve prijímateľovi.

exemplároch,

z ktorej

po

dve

zostávajú

5.2. Ustanovenia tejto dohody možno zmeniť len po vzájomnej dohode zúčastnených strán, a to
výlučne vo forme písomného dodatku odsúhlaseného oboma zúčastnenými stranami.
5.3. Obe strany vyhlasujú, že si dohodu
potvrdzujú svojimi podpismi.

prečítali,

s jej obsahom

súhlasia

a dobrovol'ne

Článok VI.
Účinnosť dohody
6.1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zúčastnenými

Šaštín-Stráže

..2.1.: február!!20 II

Šaštín-Stráže

stranami.

...2.!: februára 20 II

ju

