
                                                 Z M L U V A    č. 03/14 

                                                   o poskytnutie dotácie 

 

uzatvorená podľa § 7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách  

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

Poskytovateľ :  Obec Lieskovec 

                           zast. Ing. Petrom Ťavodom CSc. starostom obce 

                           Ul. Na Barinách 2,  962 21 Lieskovec 

                            IČO :   00647861 

                            DIČ :   2021346228 

                            Bankové spojenie : VÚB Zvolen  

                            č. účtu :  16427412/0200 

                            IBAN : SK6302000000000016427412 

a 

  

Prijímateľ :      Rímskokatolícka cirkev   

                           Farnosť Zvolen – mesto 

                           zast. ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD. 

      Námestie SNP 68/40, 960 01 Zvolen   

      IČO: 00620602  

                            Bankové spojenie : Unicredit bank Zvolen  

      č. ú. 6615286006/1111 

                            IBAN : SK7211110000006615286006 

 

                                                                    I.  

                                                     Predmet zmluvy 

 

1. Obec Lieskovec sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky obce Lieskovec podľa § 7 ods. 4 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov prijímateľovi Rímskokatolícka  cirkev Zvolen . 

2. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť  maximálne hospodárne a 

efektívne na čiastočné krytie potrieb v rozsahu uvedenom v čl. III. tejto zmluvy. 

 

                                                                  II. 

                                             Výška poskytnutej dotácie  

 

1. Obec v súlade na základe  uznesenia OZ č. 22/14 zo dňa 23.06.2014 poskytuje prijímateľovi 

dotáciu vo výške   

                                                             600,- € 

 slovom: Šesťsto eur 

 

                                                                 III. 

                                      Vymedzenie akcií, nákladov,  aktivít 

 

1.  Prijímateľ sa zaväzuje finančné prostriedky použiť na organizovanie letného tábora 

v Tatranskej Lomnici , pre deti a vedúcich z obce Lieskovec. 

2.   Prijímateľ nemôže z poskytnutých finančných prostriedkov poskytnúť dotáciu iným  

 právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom, prípadne fyzickým osobám. 



3.   Zmeniť účel použitia finančných prostriedkov uvedený v Čl. III. Bod 1 môže poskytovať   na 

základe písomnej žiadosti prijímateľa. O zmenu účelu je prijímateľ povinný písomne požiadať 

ešte pred realizovaním zmeny účelu. 

                                                                  IV.  

                                     Doba použitia finančných prostriedkov 

 

1.   Prijímateľ použije poskytnuté finančné prostriedky do 30.07.2014. 

      2.   Poskytovateľ sa zaväzuje poukázať finančné prostriedky príjemcovi na účet   

      č. 6615286006/1111 vedený v Unicredit bank  Zvolen. 

 

                                                                         V. 

                                                           Vyúčtovanie dotácie 

 

1.Vyúčtovanie dotácie musí obsahovať :  

- jednotlivé položky musia byť doložené fotokópiami účtovných dokladov / faktúry, 

objednávky, dodací list, účtenky z registračnej pokladnice, a podobné doklady preukazujúce 

výdaj finančných prostriedkov ./ -       

- stručnú správu o zhodnotení podujatia. 

2. Číselnú a vecnú stránku vyúčtovania potvrdí svojim podpisom štatutárny zástupca 

    prijímateľa, ktorý zodpovedá za účelové použitie dotácie a za predložené vyúčtovanie. 

3. Prijímateľ vyúčtovanie dotácie uskutoční do 31.08.2014. 

 

                                                                 VI.  

                                                  Ostatné dojednania 

 

1. Prijímateľ sa zaväzuje umožniť zamestnancom Obce Lieskovec vykonanie kontroly 

    účtovných dokladov predloženého vyúčtovania dotácie poskytnutej podľa tejto zmluvy. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že v prípade verejného šírenia diela bude uvádzať, že akcia 

    bola podporená finančným príspevkom Obce Lieskovec. 

 

                                                                VII. 

                                                Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.08.2014. 

2. Zmeniť zmluvu je možné iba písomným dodatkom k zmluve podpísaným oboma 

    zmluvnými stranami. 

3. Obec Lieskovec môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zanikne dôvod na poskytnutie  

    dotácie. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana  

    po jednom vyhotovení. 

5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. 

 

V Lieskovci, dňa 24.06.2014 

 

 

 

 

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

 Ing.Peter Ťavoda CSc. , starosta obce                         ThDr.Ondrej Šmidriak, PhD  

 

                 Obec  Lieskovec                                           Rímskokatolícka cirkev Zvolen   


