Zmluva č. 5/2020
o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020 podľa platného VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu obce Hrachovo uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Účastníci zmluvy:
Poskytovateľ:

Obec Hrachovo

Sídlo:

Mieru 35, 980 52 Hrachovo

V mene ktorého koná
štatutárny zástupca:

Ondrej Knechta – starosta obce

IČO:

00318778

DIČ:

2021230189

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Rimavská Sobota

Číslo účtu v IBAN:

SK53 0200 0000 0000 2442 0392

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Príjemca:

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hrachovo

Sídlo:

Jána Bottu 95/1, 980 52 Hrachovo

V mene ktorého koná
štatutárny zástupca:

Mgr. Milan Krivda – emeritný biskup

IČO:

31934153

DIČ:

2021276895

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Rimavská Sobota

Číslo účtu v IBAN:

SK09 0900 0000 0000 6893 0757

(ďalej len „príjemca“)
Finančná dotácia je určená a účelovo viazaná na zabezpečenie potrieb Cirkevného zboru
ECAV na Slovensku Hrachovo.
Čl. I.
Účel a predmet zmluvy
1. Príjemca je povinný poskytnutú dotáciu použiť na tento účel: reštaurovanie (oprava)
Národnej kultúrnej pamiatky v obci Hrachovo – veža evanjelického a.v. kostola,
oprava vonkajších omietok – obnova fasád a strešnej krytiny veže kostola, obnova
sakrestie kostola.
2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v
sume 3 000,00 Eur (slovom: Tritisíc eur) a záväzok príjemcu použiť finančnú
dotáciu v plnej výške na reštaurovanie (opravu) Národnej kultúrnej pamiatky v
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obci Hrachovo – veža evanjelického a.v. kostola, oprava vonkajších omietok –
obnova fasád a strešnej krytiny veže kostola, obnova sakrestie kostola.
Čl. II.
Podmienky použitia finančnej dotácie
1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účel uvedený v tejto
zmluve.
2. Príjemca prijíma finančnú dotáciu uvedenú v Čl. I. bod 2. tejto zmluvy bez výhrad a
za podmienok uvedených v tejto zmluve.
3. Obec si vyhradzuje právo finančnej kontroly použitia pridelených finančných
prostriedkov.
4. Príjemca je povinný predložiť poskytovateľovi fotokópie dokladov o účelovom
čerpaní finančnej dotácie, najneskôr do 31. 01. 2021.
5. Príjemca, ktorý nepredloží vyúčtovanie poskytnutej finančnej dotácie alebo ju použije
na iný účel, ako je uvedené v tejto zmluve, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet
obce, najneskôr do 31. 01. 2021.
Čl. III.
Lehota použitia finančnej dotácie a spôsob platby
1. Príjemca je oprávnený poskytnutú finančnú dotáciu použiť do 31. 12. 2020.
2. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet
príjemcu alebo z pokladne Obecného úradu v Hrachove.
Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží príjemca a
jeden poskytovateľ.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle poskytovateľa v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju bez výhrad podpisujú.

V Hrachove, dňa .........................

V Hrachove, dňa .........................

Za poskytovateľa:

Za príjemcu:

............................................
Ondrej Knechta
starosta obce

............................................
Mgr. Milan Krivda
em. biskup
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