
Zmluva o poskytnutí dotácie 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka a uznesenia Obecného 

zastupiteľstva v Lieskovci č. 23/2015 zo dňa 26. marca 2015. 

 

 

 

Zmluvné strany 

 

1. Poskytovateľ: Obec Lieskovec 

       Stredisková 154/26, 962 21 Lieskovec  

       Štatutárny zástupca: Michal Turay, starosta obce 

       IČO: 00647861 

       Bankové spojenie: VÚB Zvolen 

       Číslo účtu IBAN: SK 02 7500 0000 0040 2465 2909 

   (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

2. Prijímateľ:             Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo     
     Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica   

            Štatutárny orgán: Marián Chovanec, banskobystrický biskup 

            Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  

                                    Číslo účtu IBAN: SK 23 0900 0000 0004 3303 2227 

              (ďalej len „prijímateľ“) 

  

 

Čl. I. 

Predmet a účel plnenia 

 

Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov 

v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Lieskovci č. 23/2015 zo 

dňa 26. marca 2015. Dotácia ako finančný príspevok sa môže využiť výlučne na prevádzku 

a mzdy CVČ. 

 

Čl. II. 

Výška, čas plnenia a spôsob poskytnutia dotácie 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje v súlade s uznesením poskytnúť Prijímateľovi dotáciu vo výške 

30,00 € na záujmové vzdelávanie každého dieťaťa s trvalým pobytom v obci Lieskovec, ktoré 

sú registrované v Centre voľného času sv. Dominika Savia, M.M. Hodžu 1732/9, 960 01 Zvolen 

a Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa , Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica .  

 

Jakub Halgaš – Gymnázium  - Florbal – II. polrok 2021 

Jakub Bernáth – Florbal I. – II. polrok 2021 

Ján Spodniak – Futbal I.-  II. polrok 2021  

Daniel Václavik – Futbal II. – II. polrok 2021 

Ján Bernáth  - Matematika  - II. polrok 2021 

 

2. Dotácia bude prijímateľovi poskytnutá:  

– Za obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 bude na účet prijímateľa poskytnutá suma vo 

výške 150,00 € do troch pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

 

                                                                 

 

 



 

 

                                                               Čl. III. 

Ostatné dojednania 

 

Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) použiť poskytnutú finančnú dotáciu výlučne na účel uvedený v Čl. I tejto zmluvy, 

b) pri čerpaní finančných prostriedkov postupuje hospodárne a efektívne, 

c) predložiť poskytovateľovi vyúčtovanie dotácie a evidenciu dochádzky za II. polrok 2021 do 

31.12.2021, 

d) na žiadosť poskytovateľa v prípade potreby poskytnúť fotokópie účtovných dokladov 

preukazujúcich použitie dotácie na schválený účel  hlavnej kontrolórke obce, 

e) nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie vrátiť na účet poskytovateľa 

f) zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii v súlade so Zákonom 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

g) pri použití dotácie vyznačiť na origináli účtovných dokladov „hradené z dotácie obce 

Lieskovec“. 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim 

po zverejnení na webovej stránke poskytovateľa. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu do 31.12.2021 zmenu je možné riešiť dodatkom po 

vzájomnej dohode zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah zmluvy sa môže meniť len na základe jej dodatkov. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu originálu, z toho 

dve obdrží poskytovateľ a dve prijímateľ. 

5. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonajú 

v omyle, tiesni či za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali a porozumeli 

jej obsahu a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

 

 

 

 

Za poskytovateľa:                     Za prijímateľa: 

 

V Lieskovci dňa:                                                            V Banskej Bystrici  dňa:  

 

 

 

 

 

 

 

Podpis .........................................                                   Podpis ............................................. 

                 Michal  Turay                        Mons. Marián Chovanec 

          starosta obce Lieskovec                       banskobystrický biskup 

 

 

 

 


