Zmluva č. 5/2012
O poskytnutí účelovej dotácie
medzi
poskytovateľom:
OBEC Sasinkovo
so sídlom: 920 65 Sasinkovo
IČO: 00312959
v zastúpení: Jaroslav Jamrich
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 116860001/5600
prijímateľom:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Rišňovce 136
IČO: 34015302
DIČ: 2021970863
v zastúpení: Mons. ICDr. PaedDr. Marián Feduš, PhD.
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 0862982001/5600
Čl. l.
1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi účelovú dotáciu v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, VZN Č. 1/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce
Sasinkovo v znení zákona č. 369/1990 Zb. zákonov v zmysle § 6 a 11 ods. 4 písm. g)
predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci VZN č. 1/2008 a dodatku č.1 k VZN č 1/2008.
2. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú účelovú dotáciu použiť na :
- na ochranu a obnovu kultúrnej pamiatky – kostola podľa dôležitosti v obci
Sasinkovo
Čl. lI.
1. Poskytovateľ poskytne účelovú dotáciu prijímateľovi vo výške 1500,- € slovom jeden tisíc
päťsto euro na bežné výdavky.
2. Poskytovateľ poskytne účelovú dotáciu prijímateľovi podľa § 5 VZN č.1/2008
Prijímateľ predloží zúčtovanie dotácie do 15.12.2012 do pokladne obecného úradu.

Čl. lII.
Pre potreby a účel tejto zmluvy vymedzujú zmluvné strany pojem /účelová dotácia/na
úhradu oprávnených bežných výdavkov poskytnutých v zmysle /VZN č.1/2008/
Čl. IV.
Prijímateľ je povinný použiť poskytnutú dotáciu na účel dohodnutý v tejto zmluve.
Použitie finančných prostriedkov na iný než dohodnutý účel je považované za porušenie
finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. V.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach.
Poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia prijímateľ jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany prehlasujú, že sa zo zmluvou oboznámili a potvrdzujú svojimi podpismi, že s
ňou súhlasia.
V Sasinkove dňa 11.07.2012

Mons. ICDr. PaedDr. Marián Feduš, PhD.
farár

Jaroslav Jamrich
starosta obce

