Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
Zmluvné strany:
Poskytovateľ dotácie: Obec Svätý Peter - Obecný úrad, Hlavná č. 2, 946 57 Svätý Peter,
IČO: 306436
Zastúpená: Ing. Jozef Jobbágy, starosta obce
A
Príjemca dotácie: ZRPŠ pri ZŠ s MŠ, Školská 22, 946 57 Svätý Peter,
Zastúpená: Bc. Marta Fitošová
I.
Obec Svätý Peter v zmysle VZN č. 1/2006 zo dňa 20.04.2006, poskytne dotáciu
vo výške: 1.000 Eur (slovom: jedentisíc eur).
II.
Dotácia môže byť použitá v zmysle žiadosti o dotáciu na organizovanie:
- XI. ročníka ,,Svätopeterskej centrovej desiatky“
- X. ročníka ,,Jesenného svätopeterského behu zdravia“
- Oslava Dňa školy, pri príležitosti 71. výročia je založenia
III.
Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť, aby sa poskytnutá dotácia použila výlučne na účel, na
ktorý bola poskytnutá a je povinný nakladať s ňou hospodárne, účelne a v súlade
s podmienkami dohodnutými v zmluve.
IV.
Dotácia bude poskytnutá prevodom na účet v tvare IBAN: SK 0900 0000 0000 2638 9894.
Príjemca dotácie je povinný predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie spolu s fotokópiami
dokladov (faktúry, výpisy z bankových účtov a pod.) do 31.12.2017. V prípade, že dotácia
nebola použitá v plnej výške, príjemca dotácie je povinný rozdiel vrátiť na účet poskytovateľa
dotácie.
Príjemca dotácie je povinný predložiť vyúčtovanie a vyhodnotenie organizovaných školských
podujatí do 30 dní odo dňa uskutočnenia podujatí. Nevyčerpaná dotácia sa neprenáša do
nasledujúceho obdobia.
Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít
súvisiacich s realizáciou podujatí, na ktoré bola dotácia poskytnutá, uvedie, že podujatie bolo
realizované s finančným príspevkom obce Svätý Peter.
V.
Príjemca dotácie, ktorý nepredloží finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie najneskôr do
konca príslušného rozpočtového roka, alebo použije dotáciu na iný než na dohodnutý účel, je
povinný ju bezodkladne vrátiť poskytovateľovi dotácie.
VI.
Zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých 1 exemplár obdrží príjemca dotácie
a 2 exempláre poskytovateľ dotácie.
Svätý Peter 11.09.2017
Bc. Marta Fitošová

Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce

