
ZMLUVA  O  POSKYTNUTIE  DOTÁCIE 

Obec Chmeľnica  

Chmeľnica 103, 064 01 Stará Ľubovňa  

V zastúpení :  Ing. arch. Zita Pleštinská 

IČO:  00329916 

DIČ:  2020698548 

Bankové spojenie:  VÚB Banka 

Číslo účtu:  SK78 0200 0000 0029 3078 1957 

 

ďalej ako  poskytovateľ                    a 

 

žiadateľ:  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Chmeľnica 

Chmeľnica 56, 064 01 Stará Ľubovňa 

v zastúpení : ThLic. PaedDr. Tomáš GONDKOVSKÝ 

IČO:  31999492 

DIČ: 2020726807 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu:  SK84 0900 0000 0051 2384 2489 

 

ďalej ako príjemca 

 

uzatvárajú zmluvu. 

 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

 

             Poskytovateľ poskytuje dotáciu v roku 2019 na základe uznesenia č. 6/2/2019 Obecného    

zastupiteľstva č. 2/2019 zo dňa  09.04.2019 v zmysle VZN č. 1/2015 o poskytovaní dotácií. 

 

 

Čl.2 

Účel zmluvy 

 

1. Poskytovateľ poskytuje účelovú dotáciu na podujatia, projekty a činnosť žiadateľa: 

Rímskokatolícka cirkev 064 01 Stará Ľubovňa v zastúpení : ThLic. PaedDr. Tomáš GONDKOVSKÝ. 

farár v súlade s predloženou žiadosťou. 

2. Finančné prostriedky  budú poskytnuté v termíne júl - december 2019 na aktivity, ktoré sa dajú 

preukázať účtovnými dokladmi. 

 

 

Čl. 3 

Výška dotácie 

1. Poskytovateľ poskytuje dotáciu vo výške 750, 00- € ( Sedemstopäťdesiat eur) na účet príjemcu. 

2. Poskytnutú dotáciu poukáže poskytovateľ  jedným bezhotovostným prevodom na účet príjemcu. 



Čl. 4 

Záväzky 

 

1. Príjemca sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi vyhodnotenie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie 

v termíne do 20.12.2019, a to písomnou formou. Písomnú správu o použití finančnej dotácie 

predloží  príjemca do podateľne Obecného úradu v Chmeľnici. 

2. Príjemca je povinný doložiť kópie dokladov k vyúčtovaniu dotácie. Poskytovateľ je oprávnený 

vyžiadať si originály dokladov k nahliadnutiu a je oprávnený na výkon kontroly týchto dokladov. 

3. Príjemca sa zaväzuje spôsobom adekvátnym k výške dotácie propagovať poskytovateľa dotácie 

na svojich tlačových materiáloch, na verejnosti, vo farskej komunite, podľa možnosti na 

reklamných pútačoch alebo iným vhodným spôsobom. 

 

 

Čl.5 

Ostatné dojednania 

 

1.  Ak sa činnosť, prípadne podujatie neuskutoční v termíne júl - december 2019 je povinný  ju 

príjemca vrátiť v termíne do 31.12.2019. 

2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ obdrží  2 rovnopisy a príjemca 

1 rovnopis. Akékoľvek zmeny alebo doplnky musia mať formu písomného dodatku k zmluve 

a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

 

Čl.6 

Účinnosť 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť  dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 

 

 

V Chmeľnici,  30. mája 2019 

 

 

 

Za poskytovateľa:                                                                                       Za príjemcu: 

 

 

 

 

     podpísané           podpísané 

              

 

Ing . arch. Zita Pleštinská,                                                             ThLic. PaedDr. Tomáš GONDKOVSKÝ 

         starostka obce                                                                                             farár 


