
Zmluva č. 1/2018-D
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 

medzi

Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený :
IČO :
Bankové spojenie: 
IBAN:
SWEFT/BIC kód :

Obec Stanča
ul. Hlavná 139/139, 076 16 Stanča 
Ján Hančin -  starosta obce 
00 689 734
OTP Banka, a.s. pobočka Trebišov 
SK55 5200 0000 0000 0965 2603 
OTPVSKBX

(ďalej len poskytovateľ)

Prijímateľ:
Sídlo :

Zastúpený :
IČO :
Bankové spojenie: 
IBAN :

a

Rímskokatolícka farnosť Povýšenia Svätého Kríža, filiálka Stanča
Farská 217/14, Nižný Žipov, 076 17
Mgr. Martin Škvaria, správca farnosti
319 987 771
OTP banka, a.s.
SK73 5200 0000 0000 1410 8071

/ďalej len príjemca /

uzatvárajú v zmysle § 7 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so VZN č.5/2013 obce o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stanča a na základe schváleného rozpočtu obce na rok 2018 
túto zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (ďalej len zmluva).

ČL I.
Predmet zmluvy

1. /Obec v zmysle Uznesenia obecného zastupiteľstva č.5/2018 zo dňa 23.01.2018 poskytuje 
príjemcovi finančnú dotáciu na rok 2018 vo výške 1000,.€ /slovom jedentisíc eur / , ktoré sa 
zaväzuje žiadateľ použiť v plnej výške na rekonštrukciu fasády a sokla Pastoračného centra- 
Rímskokatolíckeho kostola sv. Košických mučeníkov v Stanči v roku 2018.
2. /V zmysle §-u7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
3. /Prijímateľ sa zaväzuje prijať dotáciu v sume poskytnutej podľa Čl.l bodu 1 tejto zmluvy bez 
výRrad a naložiť s ňou podľa podmienok tejto zmluvy.
4. /Dotácia bude použitá na účel a v zmysle žiadosti o dotáciu zo dňa 06.12.2017, ktorá tvorí 
prílohu tejto zmluvy.

č l  n.
Podmienky použitia dotácie

í./ Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a príjemca sa zaväzuje použiť ich v 
zmysle § 8 ods. 5 Zákona NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov len na účel, ktorý je uvedený v Čl.l bodu 1 
tejto zmluvy.
2.1 Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami sa finančné prostried-



vy uvedené v ČI. 1 poskytnú príjemcovi bezhotovostným prevodom na účet IBAN: SK73 
5200 0000 0000 1410 8071 zriadený v OTP banka, a.s.
3. / Poskytnutú dotáciu v zmysle ČI. 1 tejto zmluvy je príjemca povinný vyúčtovať v termíne do 30 
dní od ukončenia akcie, na ktorú boli finančné prostriedky poskytnuté , najneskôr však do 
31.12.2018.
Vyúčtovanie musí obsahovať :
a. / písomné vecné vyhodnotenie, akcie, z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu
b. / finančne vyúčtovanie vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 
znení neskorších predpisov s predložením písomného prehľadu a čitateľné fotokópie dokladov 
poukazujúcich použitie dotácie
4. / Kontrolu dodržiavania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí 
dotácie . ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie je oprávnená vykonať obec Stanča.
5. / Príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky , ktoré neboli použité na účel 
dohodnutý v ČI. I. tejto zmluvy, a to v plnej výške sumy poskytnutej dotácie.
6. / Príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi aj tú výšku finančných prostriedkov, ktoré 
nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie do 5 pracovných dní odo dňa vyúčtovania podľa ČI. II., 
bod 4 tejto zmluvy
7. /Finančné prostriedky, ktoré žiadateľ nevyčerpal v priebehu rozpočtového roka 2018 je povinný 
vrátiť na účet obce Stanča SK55 5200 0000 0000 0965 2603 a zároveň zašle avízo o ich vrátení.
8. / V prípade, že nebudú dodržané zmluvne dohodnuté podmienky, poskytovateľ si bude uplat
ňovať od žiadateľa svoje finančné nároky spolu s úrokom z omeškania cestou príslušného súdu.

ČI. III.

Záverečné ustanovenia

1. / Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej disci
plíny v zmysle § 30,31 a 32 Zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. Príjemca, ktorý porušil rozpočtovú disciplínu je povinný 
neoprávnene použitú dotáciu vrátiť do rozpočtu obce Stanča.
2. / Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, ktorý jeden dostane príjemca a dva si ponechá 
poskytovateľ.
3. / Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou 
písomných dodatkov.
4. / Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola uzatvorená v 
tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.
5. / Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.
strán.

V Stanči dňa, 25.07.2018 V Stanči dňa. 25.07.2018

Za Rímskokatolícku farnosť
Mgr. Martin Škvaria HlmsteteMfckfl ,amos(
správca farnosti Povýšenia Svátého Kríža

Nižný Žipov
Farská 217/ 14,076 17 Nižný Žipov 
IČO: 31998771, DIČ: 2020750292

podpis
podpis
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