Dohoda o použití účtu obce
Organizácia: Obec Smilno
Adresa:
Smilno 194, 086 33 Zborov
Zastúpená:
Bc. Vladimír Baran, starosta
IČO: 00322571,
DIČ: 20206224661
Bankové spojenie: Prima banka a. s.
Číslo účtu:
3613946003/5600
IBAN: SK68 5600 0000 0036 1394 6003
ako poskytovateľ účtu
a
Organizácia: Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Smilno
Adresa:
Smilno 194, 086 33 Zborov
Zastúpená:
Elena Kimáková, predsedníčka
IČO: 008970190702
ako príjemca
uzavreli
podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto
dohodu o použití účtu obce
I.
Predmet zmluvy
1. Obec Smilno ako poskytovateľ finančnej dotácie na realizáciu bežnej činnosti združenia
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Smilne, o ktorej účtuje vo svojom rozpočte,
poskytuje pre účel realizácie projektu Komunitnej nadácie Bardejov
s názvom ROVESNÍCI – SILA SPOLUPATRIČNOSTI
svoj bežný účet vedený v Prima banke a. s., pobočka Bardejov,
IBAN: SK68 5600 0000 0036 1394 6003
2. Výška finančných prostriedkov na projekt uvedený v bode 1 kapitoly I tejto dohody, ktorá
bude financovaná a refundovaná cez účet obce je 300,-- eur (slovom tristo eur 0/100 centov)
podľa rozpočtu projektu.
II.
Iné dohodnuté podmienky
1. Poskytovateľ účtu sa zaväzuje prijaté prostriedky od Komunitnej nadácie Bardejov použiť
len na realizáciu uvedeného projektu v zmysle jeho schváleného rozpočtu.
2. Suma spolufinancovania bude rovnako financovaná z účtu obce Smilno uvedeného v bode 1
kapitoly I tejto dohody. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu pre ZO JDS
Smilno na účely uvedené v tejto zmluve.
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III.
Záverečné ustanovenia
1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu dohody, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých obe strany dostanú dva rovnopisy.
V Smilne, dňa 21.6.2022

.................................
Bc. Vladimír Baran
starosta obce Smilno

..................................
Elena Kimáková
predsedníčka ZO JDS Smilno
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