Dohoda

podľa

č.S/20ll

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

dotácií

Článok l.
Účastníci dohody
Poskytovateľ:

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

Prijímateľ:

Základná organizácia
Zápotočná 973
908 41 Šaštín-Stráže
Zastúpená:
IČO:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:

I ng. Radovanom Prstekom
primátorom mesta
00310069
2021049580
828182/0200
VÚB, a. S., pobočka Šaštín-Stráže
Jednota

dôchodcov

Slovenska

Jozefom Bakičom, predsedom
897019244

JDS

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. 509120 lOza dňa 5. Il. 20 IO, ktorým MsZ schválilo výšku dotácie pre
organizácie a jednotlivcov z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre rok 20 II. Pre prijímate1'a bola
pre rok 2011, v súlade s § 5 VZN číslo 20/2006, schválená dotácia vo výške 1.245,00 €,
slovom: Jedentisícdvestoštyridsaťpäť
eur.

Článok III.
Účel poskytnutia
finančnej

dotácie

3.1. Prijímate!' sa zaväzuje poskytnutú finančnú dotáciu použiť na zabezpečovanie
kultúrnospoločenskej činnosti a zdravotnú rehabilitáciu pre členov Základnej organizácie jednoty
dôchodcov (návšteva termálnych kúpe!'ov, organizovanie poznávacích zájazdov, návšteva
divadiel,
organizovanie
spoločenských
akcií, posedení
pri táboráku,
zdravotných
prednášok, tematických výstav a kurzov pre seniorov, zabezpečovanie
návštev najstarších
občanov mesta a pod.).

Článok IV.
Osobitné ustanovenia
4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančnú dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené
v článku I. tejto dohody, po nadobudnutí platnosti dohody v sume 1.245,00 € (slovom:
Jedentisícdvestoštyridsaťpäť
eur).
4.2. Prijímate!' je povinný do 15. 12. 20 II odovzdať do podateľne poskytovateľa zúčtovanie
finančnej dotácie podľa Prílohy č. I 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 828182/0200, vedeného vo VÚB,
a.s., pobočka Šaštín-Stráže.

Člänok V.
Záverečné ustanovenia
5.1. 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 dobrovoľne

Článok Vl.
Účinnost' dohody
6.1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zúčastnenými

Šaštín-Stráže
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