Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna, ki jo zastopa župan Dušan Skerbiš, (v

nadaljevanju: Občina),
Identifikacijska številka za

Sl 80793509

DDV:
Matična številka:
Številka transakcijskega

2399164000
S156 0110 0010 0021 292 pri UJP

računa:
in

Ime in priimek, naslov, kraj (v nadaljevanju: upravičenec)
Davčna številka:
EMŠO:
Odprt pri:

Številka transakcijskega
računa:

skleneta in dogovorita naslednjo
POGODBO
o subvencioniranju izgradnje male komunalne čistilne naprave

člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
-

da je Občinski svet Občine Mirna na svoji 4. redni seji sprejel Pravilnik subvencioniranju
izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Mirna (UGSO, št. 19/2015) in 12. redni
seji sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika subvencioniranju izgradnje
malih čistilnih naprav na območju Občine Mirna (UGSO, št. 47/2016) ,
da je občina dne

. .

objavila Javni razpis subvencioniranje izgradnje male komunalne

čistilne naprave v Občini Mirna za leto 2018,
da je upravičenec pravočasno oddal vlogo za sofinanciranje nakupa in vgradnje male čistilne
naprave,
da je bil upravičencu na podlagi popolne vloge izdan Sklep o dodelitvi sredstev v višini

člen
Upravičenec je vgradil malo čistilno napravo na naslednji lokaciji:
naslov:

, parc št.:
člen

Upravičenec se zavezuje, da:

k.o.

bo dodeljena sredstva porabil izključno za nakup in vgradnjo male čistilne naprave, navedene
v 2. členu te pogodbe,
bo glede obratovanja male čistilne naprave upošteval veljavne predpise,
bo dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in to pogodbo, hranil še najmanj 5 let po
izplačilu sredstev.
4. člen
Občina se zaveže, da bo upravičencu nakazala sredstva v višini

EUR v roku 30 dni od prejema

popolnega zahtevka za izplačilo oziroma v skladu s proračunskimi možnostmi na transakcijski račun
upravičenca, št.

, odprt pri

Finančna sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke: 1514 Subvencioniranje malih čistilnih
naprav— 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.
člen
Upravičenec je najkasneje do 09.11.2018 zavezan posredovati zahtevek za izplačilo sredstev.
člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali
da so bila dodeljena na podlagi neresnič nih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila
pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki s
sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.
člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore uredili sporazumno. Če v tem ne uspeta, rešuje spore, ki
izvirajo iz te pogodbe, krajevno in stvarno pristojno sodišče.
člen
Pogodba je sklenjena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme občina dva (2) izvoda, enega (1) pa
upravičenec.
člen
Pogodba stopi v veljavo z dne podpisa obeh pogodbenih strank.

Številka:
Datum:
Upravičenec:

Občina Mirna
Dušan Skerbiš, župan

