
Zm|uva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovany na rok 2019

čt.l.
Úvodné ustanovenia

V súlade s $ 7 ods. 4 zákonač,.58312004 Z. z. o ľozpočtoqých pľavidlách územnej
samosprávy v zneni neskoľších pľedpisov a príslušných predpisov obce

Poskytovatel':
Niĺzov: Obec Slovany
Sídlo: Slovany č.102, 038 43 Slovany
Zastipený: Ing. Marek Straka, starosta obce
ICO:00316903
DIČ:2020594983
IBAN: SK95 0200 0000 0000 1582 1362

Pľíjemca:
Názov: Rímskokatolícka ciľkev, faľnosť Kláštor pod Znievom
Sídlo: A. Moyzesa73,038 43 Kláštor pod Znievom
Zastúpený: Stefan Hýrošš, faĺár
tČo: :1939031
DIČ:2020605092
IBAN: SK50 6500 0000 0000 2026 4791

cl. il.
Pľedmet zmluvy

Pľedmetom zmluvy je poskytnutie dotácie v sume 500,00 € (slovom: päťsto euľ), ktoľá sa
príjemca zaväzuje pouŽiť na úhradu za vykonanie prác pri oprave kostola sv. Michala
v Slovanoch, ktoľý bolo nutné z dôvodu havarijného stavu zľekonštruovať. obec Slovany
poskýne príjemcovi dotáciu v sume 500 €, najneskôr do 30 dní od podpisu zmluvy

čl ru.
Plnenie pľedmetu zmluvy

Finančné pľostľiedky budú prijímateľovi poskytnuté bezhotovostným platobným stykom _
pľevodom z účtu poskytovateľa na účet prijímatel'a po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
Poskýnuté finančné pľostľiedky sa pľijímateľ zaväzuje pouŽiť v zmysle čl. il Pľedmet
zmluvy.
Príjemca je povinný poskytnutú dotáciu použiť do tľoch mesiacov od poskytnutia.
Príjemca je povinný prípadne nepouŽité finančné pľostľiedky vľátiť poskytovateľovi na účet
obce do 31.12.2019.
V prípade, že ptijemca dotácie zistí' že nie je schopný dotáciu použiť v súlade so stanovenými
podmienkami, je povinný dotáciu vľátiť v lehote do 15 dní odo dňa, kedy k zisteniu došlo,
äto nu účet poskytovateľa dotácie vedený vo VÚB, a.s. IBAN: SK95 0200 0000 0000 1582

1362.
Pľíjemca dotácie je povinný pľedloŽiť poskytovateľovi dotácie vyúčtovanie poskytnutej
dotácie v termíne do troch mesiacov od poskytnutia. vyúčtovanie musí obsahovať: finančné
vyričtovanie s pľedožením písomného prehľadu a fotokópie dokladov pľeukazujúcich
použitie dotácie, pľípadne čestne vyhlásenie o pouŽití dotácie (s fotodokumentáciou).



V pľípade, že poskytovateľ dotácie zistí, že dotácía nebola pouŽitá v súlade so stanovenými
podmienkami, je pľíjemca dotácie povinný dotáciu vľátiť v lehote do 15 dní odo dňa, kedy sa
poskytovateľ dotácie dozvedel a písomne na túto skutočnosť upozomil.
Pľíjemca dotacie je povinný dotáciu vľátiť na účet poskytovatel'a dotácie vedený vo VÚB, a.s.
IBAN: SK95 0200 0000 0000 1582 1362
Neoprávnené použitie dotácie sa v zmysle $31 zákona č). 52312004 Z.z v zneĺtl neskorších
pľedpisov o rozpočtových pľavidlách veľejnej spľávy považuje za porušenie finančnej
disciplíny.
Poskýovatel'si vyhľadzuje právo kontroly použitia finančných prostriedkov u Žiadateľa.

Člľ
Záverečné ustanovenie

Zmluva je vyhotovenáv 2 vyhotoveniach, pričom každá stľana obdrži po jednom vyhotovení,
Zmluvu je moŽné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných stľán a to foľmou
písomných dodatkov.
Zm|uva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na inteľnetovej stránke
obce' Podľazákona č.2lll2000 Z. z., o slobodnom pľístupe k infoľmáciám a o zĺnene
a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších predpisov zmluva podlieha povinnému
zverejneniu.

Slovany, 24.10.2019 Slovany, 24. 10.2019

Za poskytovateľa:

Ing. Marek Stľaka, starosta
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