
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovany na rok 2019 

 

Čl. I. 

     Úvodné ustanovenia 

V súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov a príslušných predpisov obce 

 

Poskytovateľ: 

Názov: Obec Slovany 

Sídlo: Slovany č. 102,  038 43 Slovany 

Zastúpený: Ing. Marek Straka, starosta obce 

IČO: 00316903 

DIČ: 2020594983 

IBAN: SK95 0200 0000 0000 1582 1362 

 

Príjemca: 

Názov: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Príbovce 

Sídlo: Príbovce 117, 038 42 Príbovce 

Zastúpený: Mgr. Marek Szabó, zborový farár 

IČO: 31904793 

DIČ:  

IBAN: SK09 0900 0000 0000 6132 0622 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie v sume 500,00 € (slovom: päťsto eur), ktorá sa 

príjemca zaväzuje použiť na úhradu za vykonanie prác pri oprave orgánu v kostole ECAV v 

Príbovciach, ktorý bolo nutné z dôvodu havarijného stavu zrekonštruovať. Obec Slovany 

poskytne príjemcovi dotáciu v sume 500 €, najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy 

 

Čl. III. 

Plnenie predmetu zmluvy 

 

Finančné prostriedky budú prijímateľovi poskytnuté bezhotovostným platobným stykom – 

prevodom z účtu poskytovateľa na účet prijímateľa po nadobudnutí účinnosti zmluvy. 

Poskytnuté finančné prostriedky sa prijímateľ zaväzuje použiť v zmysle čl. II Predmet 

zmluvy. 

Príjemca je povinný poskytnutú dotáciu použiť do troch mesiacov od poskytnutia. 

Príjemca je povinný prípadne nepoužité finančné prostriedky vrátiť poskytovateľovi na účet 

obce do 31. 12. 2019. 

V prípade, že príjemca dotácie zistí, že nie je schopný dotáciu použiť v súlade so stanovenými 

podmienkami, je povinný dotáciu vrátiť v lehote do 15 dní odo dňa, kedy k zisteniu došlo,  

a to na účet poskytovateľa dotácie vedený vo VÚB, a.s. IBAN: SK95 0200 0000 0000 1582 

1362. 

Príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi dotácie vyúčtovanie poskytnutej 

dotácie v termíne do troch mesiacov od poskytnutia. vyúčtovanie musí obsahovať:  finančné 

vyúčtovanie s predložením písomného prehľadu a fotokópie dokladov preukazujúcich 

použitie dotácie, prípadne čestne vyhlásenie o použití dotácie (s fotodokumentáciou). 



V prípade, že poskytovateľ dotácie zistí, že dotácia nebola použitá v súlade so stanovenými 

podmienkami, je príjemca dotácie povinný dotáciu vrátiť v lehote do 15 dní odo dňa, kedy sa 

poskytovateľ dotácie dozvedel a písomne na túto skutočnosť upozornil. 

Príjemca dotácie je povinný dotáciu vrátiť na účet poskytovateľa dotácie vedený vo VÚB, a.s. 

IBAN: SK95 0200 0000 0000 1582 1362 

Neoprávnené použitie dotácie sa v zmysle §31  zákona č. 523/2004 Z.z v znení neskorších 

predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej správy považuje za porušenie finančnej 

disciplíny. 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly použitia finančných prostriedkov u žiadateľa. 

 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenie 

 

Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to formou 

písomných dodatkov. 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke 

obce. Podľa zákona č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluva podlieha povinnému 

zverejneniu. 

 

      

Slovany, 27. 08. 2019      Slovany, 27. 08. 2019 

 

 

Za poskytovateľa: 

 

 

 

 

...........................................     ........................................... 

Ing. Marek Straka, starosta     Mgr. Marek Szabó, zborový farár 


