
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie  
z rozpočtu obce Košeca v roku 2015 

 
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 12/2015/ZoPD 

 
 
Poskytovateľ:     Obec KOŠECA 
                 Hlavná 36/100,  018 64  Košeca 
       Zastúpený: Radomír Brtáň, starosta 
       IČO: 317390 
       Bankové spojenie: VÚB Ilava 
       Číslo účtu:                                
                            (ďalej len poskytovateľ) 
 
Príjemca:  Farský úrad CZ ECAV Košeca 
   Dolný majer 754/6, 018 64 Košeca 

Zastúpený: PhDr. Barbora Vontorčíková 
IČO:   31929907 
Bankové spojenie: Slsp, a. s.,  
Číslo účtu:  SK82 0900 0000 0000 6366 2343 
(ďalej len „príjemca") 

 
uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 4 /1 64 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na ustanovenia §   zákona č. 58 /   4 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a VZN č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce túto  
 

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Košeca v roku 2015 
 

I. 
Účel zmluvy 

 
 1. Účelom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce  ošeca na rok 

2015 za účelom ich použitia na čiastočné vykrytie nákladov  spojených s vybudovaním 
kanalizačnej  prípojky ku kostolu a farskej budove. 

 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Obec v zmysle Uznesenia OZ č. 88/2015 zo dňa 26. marca 2015 poskytuje príjemcovi 

finančnú dotáciu vo výške 2370,- EUR, slovom dvetisíctristosedemdesiat EUR na 
prípojku kanalizácie a vody pre kostol. V zmysle Uznesenia č. 8 /  15 zo dňa 26. 
marca 2015 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 1100,- EUR, slovom 
tisícsto EUR na prípojku kanalizácie a vody pre farskú budovu.  

2. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma. 
 



III. 
Spôsob platby 

 
1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce  na účet 

príjemcu na základe tejto zmluvy jednorazovo a to v lehote do 5 pracovných dní odo 
dňa podpísania tejto zmluvy. 

 
IV. 

Iné dohodnuté podmienky 
 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu len na účel uvedený v bode 
I ods. 1  tejto zmluvy. 

2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii 
aktivít súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že 
projekt bol realizovaný s finančným príspevkom obce. 

3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 
4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu použiť iba v rámci rozpočtového obdobia. 
5. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej 

dotácie na  predpísanom tlačive do    dní od ukončenia akcie, na ktorú bola dotácia 
použitá, najneskôr však do 15.1 .  15. 

6. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5 tohto 
článku predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia. 

7. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, 
ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce, 
najneskôr do 15.01.2016.  

 
V. 

Sankcie v prípade porušenia finančnej disciplíny 
 

1. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy príjemcom dotácie 
uplatní obec  ošeca postup v súlade s ustanovením §  1 zákona č. 5  /   4 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

 
V. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať 
podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon 
ukladá. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 
nie v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, 
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 4 a ods. 1 
Občianskeho zákonníka  v spojení s ustanovením § 5a zákona č.  11/     Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto 
zmluva vrátane všetkých jej súčastí bude zverejnená na webovom sídle Obce  ošeca.  

4. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byť v písomnej orme a schválené obidvoma 
zmluvnými stranami. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží tri 
vyhotovenia a príjemca jedno vyhotovenie. 

 
 
 
V  ošeci dňa 21. 4. 2015      
 
 
 
Za obec                                                                 Za príjemcu 
Bc.Radomír Brtáň, starosta obce PhDr. Barbora Vontorčíková, štatutárny zástupca  
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................................               ...................................................... 
 


