
Z M L U V A  

o poskytnutí dotácie  
podľa  platného VZN č. 3/2013 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 

 

Článok 1 

Účastníci dohody: 

 

Poskytovateľ: Obec Slanské Nové Mesto 

    Zastúpené: Milanom Diheneščíkom– starostom obce 

IČO: 00 324 744 

   DIČ: 202 12 45 028 

   Bankové spojenie: VÚB Košice, a. s. 

   IBAN: SK23 0200 0000 0000 1512 1542 

   (ďalej len ,,poskytovateľ“) 

 

Prijímateľ:  Gréckokatolícka cirkev, farnosť Slanské Nové Mesto 

   Zastúpená:   Mgr. Marek Iľko 

   IČO: 31951414 

   DIČ: 2021953252 

   IBAN: SK13 0900 0000 0004 4566 0255 

   (ďalej len ,,prijímateľ“) 

 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 2 platného VZN č. 3/2013 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre 

organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2019.  

Pre prijímateľa bola pre rok 2019, v súlade s článkom č. 4 VZN č. 3/2013, schválená 

dotácia vo výške 500,00 €, slovom: Päťsto eur. 

 

 

Článok 3 

Účel poskytnutia dotácie 

 

3.1  Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť za účelom ,,Revitalizácie nádvoria 

pri     gréckokatolíckom chráme v Slanskom Novom Meste“  v roku 2019. 

 

 

Článok 4 

Osobitné ustanovenia 

 

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku 

1 tejto   

       zmluvy alebo z pokladne obce vyplatené v hotovosti, do 5 dní odo dňa podpísania tejto 

zmluvy. 



4.2 Prijímateľ je povinný po zrealizovaní bežných výdavkov, na ktorú bola poskytnutá 

účelová dotácia z rozpočtu obce, do 30 dní, najneskôr však do 30.11.2019 odovzdať  do 

podateľne poskytovateľa písomnú správu o použití dotácie. Zároveň použitie dotácie  

predloží prijímateľ na predpísanom tlačive poskytovateľa. V prípade nejasností pri 

zúčtovaní dotácie prijímateľ predloží k zúčtovaniu kópie faktúr, účtovné doklady a pod. 

4.3  V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie,  nedodržania lehoty na vyúčtovanie 

poskytnutej dotácie, je prijímateľ povinný v termíne do 30.11.2019 vrátiť poskytnutú 

dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa a to na:  IBAN SK23 0200 0000 0000 1512 

1542 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorej po dve zostávajú 

poskytovateľovi a po dve prijímateľovi. 

5.2 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na dôkaz svojho súhlasu ju 

podpisujú. 

5.3 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobúda platnosť dňom jej 

podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle obce. 

 

 

 

 

 

 

V Slanskom Novom Meste, dňa: 16.08.2019                           

 

 

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:                   Prijímateľ:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
 
 


