
Zmluva č.2l2l2llClRKEvNÝ zBoR EVANJELICKEJ CIRKVI a.v.
o po§kytnutí íinančnej dotácie z rozpočtu obce Važec v roku 2021

uzatvorená medzi:

poskytovatel'om: Obec Važec
sídlo: Na Harte |9,032 61 Yažec
štatutárny zástupca: Ing. Milan Lištiak - starosta obce
lčo: 00315842
DIČ: 2020581706
Bankovéspojenie: VÚB,eísloúčtu:23923342l0200

IBAN SK65 0200 0000 0000 2392 3342

id'alej len po§kytovatel'/

Príjemca:
Názov: CIRKEVNÝ ZBoR EVANJELICKEJ CIRI(VI a.v.
právna forma: cirkevná organizácia
sídlo: Vemrirska 366, 032 61 Y ažec
zastúpená: Mgr. Jana Velebírová Hudáková, zborová farrirka
ICO: 31902740
DIČ: 2020587965
Bankové spojenie: PoŠToVÁ BANKA, číslo účtu: 2023780616500

IBAN: SK78 6500 0000 0000 2023 7806

iďalej len prijímateť/

uzavreli v zmysle § 51 zíkona č.40/1964 Zb. oběianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v nadvžiznosti na ustanovenie § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpoětoých
pravidlách územnej samosprávy o znene a doplnení niektor,ých zíkonov v anení neskorších
predpisov a Všeobecne záviizného nariadenia č. 5/2020, kto4ým sa urěujú podmienky
poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2021.

ČHnot< I
Predmet a účel zmlury

l . Obec Važec v zmysle uznesenia OZ ě. 24812020 zo dňa l0. 12. 2020 poskytuje príjemcovi
finančnú dotriciu vo výške 2.000,00 eur.
2. Príjemca rryhlasuje, že finaněnú dotáciu uvedenú v ods. l tohto článku prijíma.

ČHnok II
Sp6sob platby

1. Finaněná dotácia bude poskytnutá beáotovostrrým prevodom z účtu obce na účet príjemcu
na základe tejto zmluvy jednorazovo.



čHnokIII
účel dotácie

l.Dotaciu poskytnutu v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnolry a prezentácie duchovných
a kultúmych hodnót a vzdelávania možno použit' na vybavenie zborového domu evanjelickej
cirkvi v priebehu roka.( najmá interiérové lrybavenie, kancelá,rske potreby, a iné lybavenie
pre duchovné vzdelávanie deti, mládeže a ostatných cirkevníkov ECAV vo Važci)

Iv.
Zúčtovanie poskytnutej dotácie

1. Pdjemcaje povinný použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účel uvedený v tejto
zmluve.
2. Príjemca sa zaviizuje, že pri propagácií aktivít súvisiacich s realiáciou projektu, na ktoný
bola dotacia poskytnuá, uvedie, že projekt bol realizovaný s finančným pdspevkom obce.
3, Pfijemca je povinný finančnú dotáciu ryčerpat'v termíne do 31.12.2021.
4. Nevyčerpané finančné prostriedky je príjemca povinný odviesť na účet poskytovatel'a
v termíne do 31.decembra 2021.
5. Pdjemca je povinný predložiť lyúčtovanie poskytnutej dotácie na predpísanom tlačive
(príloha č. 3, VZN č. 512020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce), v termíne
najneskór do l5. decembra 202l, prípadne do 30 dní po ukončení jednorazovej akcie, na ktoru
bola dotiicia poskytnutá.
6. Obec si lryhradzuje právo konholy použitia pridelených finančných prostriedkov.
7. Prijímatel' je povinný vrátit' dotáciu v plnej výške v pdpade, ak finaněné prostriedky budú
použité v rozpore so stanoveným účelom, alebo v prípade, ak prijímateť nepredloží
lryúčtovanie dotácie v stanovených termínoch .

v.
záverečné ustánovenia

1. Pdjemca doácie je zodpovedný za dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich zo zákona ě.
2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o znene a doplnení niektorých zíkonov v platnom
mení.
2. Obidve zmluvné strany lyhlasujú, že sa áodli na celom obsahu zmluly, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnost' dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a v súlade s ustanovením § 5
a) zákona č. 2I112000 Z.z. o slobodnom pdstupe k informáciá,rn v mení neskorších predpisov
v spojení s ustanovením § 47 a) zíkona č . 40l|964 Zb. Oběiansky zákonník v platnom meni.
4. Táto zmluvaje vyhotovená v 3 exemplároch, z ktoďch obec obdrži 2 rovnopisy
a príjemca obdrží 1 rovnopis.

Zverejnená:
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gr. Jana Velebírová
štatutár cirkevného zboru

Vo vťci anu /é..1..4. {1.


