ZMLUVA
o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.2/2020
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Článok 1
Účastníci dohody
Poskytovateľ: OBEC BREŽANY
Zastúpená: Mgr. Máriou Gumanovou, starostkou obce
IČO: 00326887
DIČ: 2020543074
Číslo účtu: 2020543074
Prijímateľ:

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Klenov, Klenov 52, 082 44
Zastúpená: Mgr. Patrik Palčo
IČO: IČO 31951791
Číslo účtu:.......................................................................
Článok 2
Predmet zmluvy

2.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 2 platného VZN o poskytovaní dotácií
........z rozpočtu obce, ktorým pre organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2022
Pre prijímateľa bola pre rok 2022, v súlade s článkom 4 VZN, schválená dotácia vo výške
256,-EUR slovom dvestopäťdesiatšesťeur
Článok 3
Účel poskytnutia dotácie
3.1 Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na:
Úhrada elektrickej energie za NKP kostol sv. Lukáša v Brežanoch

Článok 4
Osobitné ustanovenia
4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku 1
tejto zmluvy do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy, alebo v hotovosti z pokladne.
4.2 Prijímateľ je povinný po realizovaní akcie, na ktorú bola suma poskytnutá účelová dotácia
z rozpočtu obce, alebo po jej vyčerpaní do 30 dní, najneskôr však do 15.12.2022,
odovzdať na Obecný úrad Brežany písomnú správu o použití dotácie. Zároveň použitie
dotácie predloží prijímateľ na predpísanom tlačive poskytovateľa. V prípade nejasností
zúčtovania dotácie prijímateľ predloží k zúčtovaniu kópie faktúr, účtovné doklady a pod.

4.3 V prípade nedodržania účelu poskytnutia dotácie, nedodržania lehoty vyúčtovanie
poskytnutej dotácie, je prijímateľ povinný v termíne do 15.12.2022, vrátiť poskytnutú
dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa uvedenej v tejto zmluve.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden obdrží poskytovateľ a jeden
prijímateľ.
16.11.2021
V Brežanoch dňa:.........................

16.11.2021
V ......................................................

Poskytovateľ:

Prijímateľ:

Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky v roku

Poskytovateľ: OBEC BREŽANY
Žiadateľ:
Názov organizácie:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Názov projektu (účel použitia):
.................................................................................................................................
Termín konania:..............................................
DátumPoskytnutej
čerpanej
dotácie

Číslo:
-bank.výpisu
-pokl.dokl.
-účtov.dokl.

Dotácia-poskytnutá
-čerpaná

Poskytnutá
dotácia
z rozpočtu
obce v roku

Použitá
dotácia
z rozpočtu
obce v roku

Rozdiel

Vypracoval:
Dátum:
........................................................................
Meno a priezvisko štát. zástupcu
Poznámka:
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................

