OBČINA ORMOŽ, Ptujska c. 6, 2270 Ormož, matična številka: 5883687, ID za DDV SI29924464,
ki jo zastopa župan Alojz SOK (v nadaljevanju: Občina Ormož)
in
_____________________________________________, EMŠO: ______________, DŠ: ___________
(v nadaljevanju: upravičenec)
skleneta in dogovorita naslednjo
POGODBO
o sofinanciranju nakupa in vgradnje
male komunalne čistilne naprave
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je Občina Ormož objavila Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup
in vgradnjo malih čistilnih naprav,
- da je upravičenec pravočasno oddal vlogo za sofinanciranje nakupa in vgradnje male čistilne
naprave z vsemi potrebnimi prilogami,
- da je bila upravičencu na podlagi popolne vloge izdana odločba št.: ________________ o
dodelitvi sredstev v višini 1.000,00 EUR.
2. člen
Upravičenec je vgradil malo čistilno napravo na lokaciji: _______ k.o. ____________.
3. člen
Upravičenec se zavezuje, da:
- je dodeljena sredstva porabil izključno za nakup in vgradnjo male čistilne naprave, navedene v
2. členu,
- je upravičenec za namen pridobitve subvencije navajal resnične podatke,
- je 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 pogodbeni znesek v višini 1.000,00 nakazala 30. dan od podpisa obeh
pogodbenih strank na transakcijski račun upravičenca, št. __________________________________.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke 0815220 Sofinanciranje nakupa vgradnje malih čistilnih
naprav in hišnih črpališč.
5. člen
Če upravičenec dodeljenih sredstev ne porabi namensko, jih je dolžan vrniti Občini Ormož skupaj s
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila.
6. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki s
sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

7. 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.
8. člen
Pogodba je sklenjena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme Občina Ormož dva (2) izvoda, enega
(1) pa upravičenec.
9. člen
Pogodba stopi v veljavo, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.
Številka: _______________
Datum: ________________

_______________

Datum: __________

Alojz SOK, dr.vet.med.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

