Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
Varhaňovce v roku 2021
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 1/2021/
Poskytovateľ:
OBEC Varhaňovce ,Varhaňovce 87, 082 05
zastúpená starostom PhDr. Ľubica Pankievičová
Bankové spojenie:
Prima banka
IBAN:
SK 50 5600 0000 0004 1225 2001
SWIFT/BIC:
IČO: 00 327 956
DIČ: 202 129 67 17
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec“)
a
Príjemca:
Názov: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Varhaňovce
Právna forma: iná – GKFU Varhaňovce
adresa sídla: Varhaňovce č.65, 082 05
IČO:
31951899
Bankové spojenie:SK72 0200 0000 0014 7291 1253
zastúpený duchovným : o Peter Vaško, správca farnosti
ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“)
uzavreli 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 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a Uznesenia obecného zastupiteľstva Varhaňovce č. 103/2021 zo dňa 17.12.2021, ktorým sa
schvaľuje výška dotácie pre Gréckokatolícku cirkev Varhaňovce č.65
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Varhaňovce v roku 2021
I.
Predmet zmluvy
1. Obec Varhaňovce v zmysle Uznesenia číslo: OZ č. 103/2021 zo dňa 17.12.2021 poskytuje
príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 3.000.- €, slovom: tritisíc eur.
2. Dotácia bude použitá na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt na bežné
výdavky na konkrétnu akciu a účel a to pre potreby oprav a drobných stavebných úprav
miestnej fary, spoločenskej miestnosti, podľa písomnej žiadosti žiadateľa
3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.
4. Termín realizácie: počas roka 2021, najneskôr do 31.12.2021
II.
Spôsob platby
1. Finančná dotácia bude poskytnutá hotovostným spôsobom z pokladne obce do
pokladne Správcu farnosti v splátkach, podľa predložených kópii účtovných dokladom
Termín čerpania do 31.12.2021.

III.
Iné dohodnuté podmienky
1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.
2. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
3. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31.12.2021.
4. Príjemca je povinný predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie do 10.1.2022.
5. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 4 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
15.1.2022.
8. Príjemca dotácie sa zaväzuje spolupracovať pri akciách organizovaných obcou. V prípade
neplnenia tohto bodu môže byť príjemcovi na základe uznesenia obecného zastupiteľstva
dotácia krátená.
IV.
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. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží 1 rovnopis
a príjemca taktiež obdrží 1 rovnopis.

Varhaňovce 28.12.2021
Za farnosť:

.............................................................
o. Peter Vaško, správca farnosti

Za obec

.............................................................
PhDr. Ľubica Pankievičová, starostka

