
ZMLUVA
O nOT ÁCII Z ROZPOČTU OBCE

Čl. 1
Zmluvné strany

Obec Priekopa
V zastúpení: Ing. Peter Sekerák - starosta obce
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IČO: 00325686

Obec Porúbka
Základná škola s materskou školou
Porúbka č. 20, 072 61 okr. Sobrance
IČO: 00325660
Č. účtu: 31321552/0200

Čl. 2
Predmet zmluvy

4. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na zabezpečenie bežných
výdavkov spojených s realizáciou projektu" Digitalizácia vzdelávania a inovatívne
metódy vo vzdelávacom procese ZŠ v Porúbke" vo výške 200,- € Islovom dvesto eurl

5. Poskytnutie tejto dotácii sa poskytuje na základe uznesenia OZ Č. 42/2014 zo dňa
02.10.2014 a riadi sa ustanoveniami VZN č. 04/2014 o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce Priekopa.

6. Na poskytnutie dotácie neexistuje právny nárok a poskytne sa až po vydaní
Rozhodnutia o udelení dotácie z rozpočtu obce

Čl. 3
Platové pomery

3. Platové pomery sa riadia uznesením OZ č. 42/2014 zo dňa 02.10.2014 kde príjemcovi
sa poskytne dotácia vo výške 200,- € , zaslaním na účet zriaďovateľa školy Obce
Porúbka s kt~rým je uzavretá táto zmluva, ten tieto prostriedky poskytne konečnému
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4. Použitie dotácie konečný príjemca predloží využitie dotácie písomnou formou
poskytovateľoví a to v termíne k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca v ktorom
bola dotácia použitá.



Čl. 4
Osobitné dojednania

4. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce nadobúda účinnosť podpisom oboch
zúčastnených strán.

5. Táto zmluva o budúcej zmluve je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zo
zúčastnených strán obdrží po jednom rovnopise.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, za nápadne
nevýhodných podmienok, že jej jednotlivím ustanoveniam porozumeli, tieto sú
prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle, zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť, čo
na znak súhlasu potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

~~,
Gabriel Falis
Starosta obce


