
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na obnovu kultúrnej 
pamiatky  

z rozpočtu obce Košeca v roku 2015 
 

Číslo zmluvy o poskytnutí príspevku : 13/2015/ZoPD 
 
 
Poskytovateľ:     Obec KOŠECA 
                 Hlavná 36/100,  018 64  Košeca 
       Zastúpený: Radomír Brtáň, starosta 
       IČO: 317390 
       Bankové spojenie: VÚB Ilava 
       Číslo účtu: SK53 0900 0000 0003 6206 9 9   
                            (ďalej len poskytovateľ) 
 
Príjemca:  Rímskokatolícka cirkev  
   Farnosť Košeca, Hlavná 494, 018 64 Košeca 

Zastúpený: Mgr. Ján Čepela 
IČO:   31912346 
Bankové spojenie: Slsp, a. s.,  
Číslo účtu:  SK79 0900 0000 0000 6366 2300 
(ďalej len „príjemca") 

 
uzavreli v zmysle § 51 zákona č.  0/196  Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 4, ods. 3 písm. o) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na obnovu kultúrnej pamiatky  z rozpočtu obce 

Košeca v roku 2015 
 

I. 
Účel zmluvy 

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

2015 za účelom ich použitia na čiastočné vykrytie nákladov  spojených 
s rekonštrukciou okien rímsko-katolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie 
v Košeci. Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Košeci je kultúrna pamiatka, je zaradený 
v databáze kultúrnych pamiatok Pamiatkového úradu SR 
http://www.pamiatky.sk/sk/page/register-nkp-tabulkove-zoznamy 

 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Obec v zmysle Uznesenia OZ č. 172/2015 zo dňa 27. augusta 2015 poskytuje 

príjemcovi finančný príspevok vo výške 5000,- EUR, slovom päťtisíc EUR na čiastočné 



vykrytie nákladov spojených s rekonštrukciou okien rímsko-katolíckeho kostola 
Nanebovzatia Panny Márie v Košeci.  
 

2. Príjemca vyhlasuje, že finančný príspevok uvedený v ods. 1 tohto článku prijíma. 
 

III. 
Spôsob platby 

 
1. Finančn 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. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov. 
3. Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej 

dotácie do 30 dní od ukončenia rekonštrukcie, na ktorú bola dotácia použitá, 
najneskôr do 31. 12. 2016. 

4. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 3 tohto 
článku predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia. 

5. 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 31.12.2016.  

 
V. 

Sankcie v prípade porušenia finančnej disciplíny 
 

1. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy príjemcom dotácie 
uplatní obec Košeca postup v súlade s ustanovením § 31 zákona č. 523/200  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 §  7a ods. 1 
Občianskeho zákonníka  v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 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 Košeca.  

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

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

 
 
 
V Košeci dňa 5. 10. 2015   V Košeci dňa 30. 10. 2015   
 
 
 
 
 
 
 
Za obec                                                                 Za príjemcu 
Bc. Radomír Brtáň, starosta obce Mgr. Ján Čepela, farár farnosti Košeca  
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................................               ...................................................... 
 


