
Poskytovatel’:

Z M L U V A Č. 2/2021 
o poskytnutí dotácie 

podľa platného VZN č. 2//2012 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Článok 1
Účastníci dohody:

Obec Stožok
Stožok č. 47
Zastúpená: Bc. Darina Petrincová - starostom obce

IČO: 00320293 
DIČ:2021318750
Č.Ú.: SK62 0900 0000 0000 7164 4348

Prijímateľ: Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Stožok
Stožok 328 
962 12 Detva 
IČO: 37898591 
DIČ: 2021798240
Č.Ú.: SK51 0900 0000 0000 7163 0384

Článok 2 
Predmet zmluvy

2.1. Táto zmluva sa uzatvára na základe § 3 platného VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu obce, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre organizácie 
a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2021.
Pre prijímateľa bola pre rok 2021, v súlade s § 7 VZN č. 2/2012, schválená dotácia vo 
výške 3 320 Eur, slovom tritisícstristodvadsať eur.

Článok 3
Účel poskytnutia dotácie

3.1. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na úpravu farského areálu a okolia 
kostola.

Článok 4
Osobitné ustanovenia

4.1. Poskytovatel’ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy na číslo 
horeuvedeného bankového účtu.

4.2. Prijímateľ je poviimý po zrealizovaní pomoci, na ktorú bola poskytnutá účelová dotácia 
z rozpočtu obce, do 30 dní, najneskôr však do 31.12.2021, odovzdať do podateľne 
poskytovateľa písomnú správu o použití dotácie. Zároveň použitie dotácie predloží 
prijímateľ na predpísanom tlačive poskytovateľa. V prípade nejasností pri zúčtovaní 
dotácie prijímateľ predloží k zúčtovaniu kópie faktúr, účtovné doklady a pod.
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4.1. v prípade nedodržania účelu poskytnutej dotáeie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie 
poskytnutej dotácie, je prijímateľ poviimý v termíne do 31.12.2021 vrátiť poskytnutú 
dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa a to na č.ú.: SK62 0900 0000 0000 7164 4348 
vedeného v Slovenskej sporiteľni.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

5.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorej jedna zostáva poskytovateľovi 
a jedna prijímateľovi.
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