Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Stakčínska Roztoka
uzavretá v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 51 zákona č. 40/1964
Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ( dˇalej iba „zákon č. 40/1964 Zb.“)
v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a uznesenia obecného zastupiteľstva č. 20
zo dňa 27. 6. 2014
ČL. 1
Zmluvné strany
1. Poskytovateľ: Obec Stakčínska Roztoka č. 21
v zastúpení: Ing. Juraj Pyteľ, starosta obce
IČO: 00323586
DIČ: 2020794688
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Snina
číslo účtu: 8902520001/5600
( dˇalej iba „ poskytovateľ „)
2. Príjemca: Grecko-katolická cirkev, farnosť Stakčín,
Švermová 148/9, Stakčín
Filiálka Stakčínska Roztoka
v zastúpení Mgr. Juraj Voroňak, správca farnosti
IČO: 31993044
( dˇalej iba „ príjemca „)
Čl. 2
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie.
2. Poskytovateľ poskytuje príjemcovi na základe uznesenia obecného zastupiteľstva
č. 20 zo dňa 27. 6. 2014
Čl. 3
Účel a výška dotácie
1. Poskytovateľ poskytuje príjemcovi dotáciu na opravu gréckokatolíckeho kostola.
2. Celková výška dotácie na rok 2014 je 1 000 €.
Čl..4
Mechanizmus poskytovania dotácie

1. Poskytovateľ poskytuje príjemcovi dotáciu na základe zmluvy a to v hotovosti na
základe výdavkového dokladu obce Mgr. Jurajovi Voroňakovi.
Čl. 5
Osobitné u stanovenia
1. Príjemca je povinný poskytnutú dotáciu zúčtovať poskytovateľovi do 23. 12. 2014
2. Príjemca sa zaväzuje vrátiť dotáciu v prípade, že nepoužije na účel uvedený tejto
zmluve, alebo sa nepoužije v plnej výške, v akej bola poskytnutá.
3. V prípade, že príjemca realizoval opravu skôr ako bola podpísaná zmluva o poskytnutí
dotácie. Dotácia bude poskytnutá na základe predložených dokladov o skutočne
zrealizovaných a uhradených výdavkov.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa.
2. Túto zmluvu je možné zmeniť len formou písomného dodatku podpísaného
štatutárnymi zástupcami zúčastnených strán.
3. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 1 dostane príjemca a 2
poskytovateľ.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., zákona č. 596/2003 Z. z.
a všeobecnými ustanoveniami dˇalších všeobecne záväzných predpisov.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne a na
znak súhlasu s jej obsahom a vôle byť ňou viazaní ju podpisujú.
V Stakčínskej Roztoke, dňa: 14. 07. 2014

Za poskytovateľa:

Za príjemcu:

..............................
Ing. Juraj Pyteľ
starosta obce

.............................
Mgr. Juraj Voroňak
správca farnosti

