
Zmluva  o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubotice 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

 

1. Obec Ľubotice 

 

    Zastúpená:              JUDr. Miroslav Makara  

    Sídlo:                      Čsl. Letcov 2, 080 06 Ľubotice 

    IČO:                       00690538 

    bankové spojenie:  VÚB, a. s. 

    číslo účtu (IBAN):  SK88 0200 0000 0000 2972 8572 

    (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

2.  Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľubotice 

 

   Zastúpená:              Mgr. Igor Zimovčák, farár 

   Sídlo:                      Bardejovská 57, 080 06 Ľubotice 

   IČO:                        37789228 

   bankové spojenie:   SLSP,  a. s., Prešov 

   číslo účtu (IBAN):  SK82 0900 0000 0005 0148 1543 

   (ďalej len „príjemca  dotácie“): 

 

 

                                        

 

                                                                            Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

      

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z rozpočtu obce 

na rok 2020  podľa §7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzného nariadenia obce Ľubotice č. 4/2009 o 

podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a  fyzickým 

osobám, združeniam a spoločenským organizáciám na území obce Ľubotice zo dňa 12.10.2009 a na 

základe uznesenia OcZ v Ľuboticiach č. 9/11/2019  zo dňa  11. 11. 2019. 

 

 

 

 

                                                                           Čl. III. 

                                                                     Účel  dotácie     

 

1. Účelom  poskytnutej  dotácie je  pokrytie nákladov na dokončenie interiéru chrámu.   

 

 



                                                                       Čl. IV. 

                                                               Hodnota dotácie 

 

 

1. Dotácia bude poskytnutá príjemcovi dotácie vo výške 2 000,- € , slovom: dvetisíc eur. 

Dotácia bude poskytnutá do 30.10.2020 . 

 

 

2. Príjemca je povinný projekt, na ktorý bola poskytnutá dotácia spolufinancovať minimálne vo 

výške  10 %  hodnoty dotácie z vlastných zdrojov. 

 

 

                                                                   Čl. V. 

Podmienky poskytovania a čerpania dotácie 

 

 

 

1. Príjemca je povinný vyčerpať poskytnutú dotáciu najneskôr do konca kalendárneho roka, v 

ktorom mu bola dotácia poskytnutá. Nevyčerpanú dotáciu  alebo dotáciu, ktorú príjemca použije 

v rozpore so stanoveným účelom podľa čl. 3 je príjemca povinný poukázať späť na účet obce, 

z ktorého bola dotácia poskytnutá, najneskôr  do 31. 12. príslušného kalendárneho roka. O vrátení 

dotácie  je príjemca povinný zaslať avízo. 

 

2. Schválené dotácie poskytuje obec prostredníctvom obecného úradu prevodom na účet žiadateľa 

alebo v hotovosti z pokladne obecného úradu. 

 

3. Príjemca dotácie je povinný dodržať pri realizácii účelu zmluvy maximálnu hospodárnosť, 

efektívnosť, účinnosť a účelnosť  v súlade s ustanoveniami  zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

3. Poskytnutá dotácia je účelovo viazaná a príjemca sa zaväzuje použiť ju v zmysle zákona o 

rozpočtových pravidlách samosprávy len na účel , ktorý je uvedený v čl.3 ods. 1  tejto zmluvy. 

 

4. Príjemca je povinný na požiadanie poskytovateľa  predložiť potrebné doklady a poskytnúť 

informácie súvisiace s použitím dotácie. 

 

 

                                                                    Čl. VI. 

                                           Spôsob kontroly a vyúčtovanie dotácie 

    

 

1. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu účelnosti použitia poskytnutej dotácie podľa 

zákona  č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov v sídle príjemcu dotácie. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať kontrolu 

podľa tohto odseku aj po skončení platnosti tejto zmluvy. 

                                       

                                       

2. Vyúčtovanie  a správu o čerpaní dotácie príjemca predloží poskytovateľovi najneskôr do 

10. 1. nasledujúceho roka  formou dokladov preukazujúcich použitie dotácie v zmysle Zákona 

o účtovníctve (faktúry, pokladničné doklady a pod.) vrátane  preukázania použitia najmenej 10% 

nákladov na financovanie účelu dotácie z vlastných zdrojov. 

  



                                                                  

                                                                    Čl. VII. 

                                                                    Sankcie 

                                                                       

                                                                    

 

1. Príjemca, ktorý nevyúčtuje dotáciu v stanovenom termíne je povinný zaplatiť penále vo výške 

0,1 % z poskytnutej dotácie za každý aj začatý deň omeškania až do dňa doručenia vyúčtovania 

dotácie. 

 

2. Ak príjemca použije dotáciu alebo jej časť na iný účel ako bola poskytnutá, je povinný ju vrátiť 

a súčasne zaplatiť penále vo výške 0,1% z neoprávnene použitej sumy za každý aj začatý deň odo 

dňa, keď bola dotácia použitá na iný účel ako bol dohodnutý touto zmluvou do vrátenia 

neoprávnene použitej sumy, najviac do výške poskytnutej sumy. 

 

 

                                                                    Čl. VIII. 

                                               Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

 

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky zmluvy sú možné len v písomnej forme na základe 

súhlasu obidvoch zmluvných strán, inak sú neplatné. 

 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 2  rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom vyhotovení. 

 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej  podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni  jej zverejnenia web stránke obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Ľuboticiach dňa …................................                       V Ľuboticiach dňa …...........................     

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------                        ------------------------------------------------- 

poskytovateľ                                                                          príjemca 


