
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov 

Poskytovateľ: Obec Dunajská Lužná 
sídlo: 
IČO: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
zastúpená: 

Jánošíková 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
00400009 
Všeobecná úverová banka, a. s. 
SK21 0200 0000 0000 2552 2112 
Štefan Jurčík, starosta obce 

(ďalej len „poskytovateľ") 

Príjemca: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dunajská Lužná 
sídlo: 
IČO: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
zastúpený: 

Dunajská Lužná 754, 900 42 Dunajská Lužná 
34011714 
Všeobecná úverová banka, a. s. 
SK17 0200 0000 0017 4603 1457 
Mgr. Stanislav Peter Vavrek, OP, správca farnosti 

(ďalej len „príjemca") 
(ďalej aj „zmluva") 

Článok I 
Predmet plnenia 

1. Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dunajskej Lužnej zo dňa 30. mája 2017 
č. 2017/06-08 poskytovateľ poskytne príjemcovi finančný príspevok vo výške 10.000,- € 
(slovom „desaťtisíc eur") (ďalej len „finančný príspevok") na projekt „Rekonštrukcia 
kostola sv. Martina v obci Dunajská Lužná (ďalej len „projekt"). 

2. Finančný príspevok je poskytnutý na základe žiadosti príjemcu zo dňa 18. mája 2017 
o podporu projektu a je účelovo viazaný na realizáciu tohto projektu, ktorého popis 
a rozpočet tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č.l . 

3. Poskytovateľ odovzdá príjemcovi finančný príspevok prevodom na účet príjemcu 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy, po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

Článok II 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Príjemca sa zaväzuje, že finančný príspevok použije na dofinancovanie projektu. 



Článok III 
Vrátenie finančného príspevku 

1. Príjemca je povinný vrátiť poskytnutý finančný príspevok poskytovateľovi v plnej výške 
a poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak 

a) príjemca použije finančný príspevok v rozpore s účelom tejto zmluvy podľa ČI. I, 
b) príjemca nepredloží záverečnú správu poskytovateľovi. 

2. Odstúpenie od zmluvy je účinné písomným doručením oznámenia o odstúpení 
poskytovateľa od zmluvy príjemcovi a príjemca je povinný najneskôr do 30 dní od 
doručenia tohto oznámenia vrátiť poskytnutý finančný príspevok poskytovateľovi. 

Článok IV 
Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími relevantnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

2. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení a platnosť dňom jej podpisu 
obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju 
podpisujú. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich 
zmluvnú voľnosť nebola obmedzená. 

5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Jeden exemplár je určený pre 
poskytovateľa a jeden pre príjemcu. 

VDunajskej Lužnej, dňa 15.júna 2017 VDunajskej Lužnej,dňa 15.júna 2017 

ň . 

t , 

príjemca poskytovateľ 



Celkový rozpočet obnovy kaplnky sv. Martina v Dunajskej 
Lužnej 

• Reštaurátorský výskum a spracovanie Návrhu na 
reštaurovanie interiéru a exteriéru kaplnky- 5 000,00 € 

• Architektonicko- historický výskum kaplnky- 2 330,00 €. 

• Odstránenie omietok na kaplnke sv. Martina- 3 800,00 €. 

• Sanácia vlhkosti na kaplnke- 20 612,02 €. 

• Reštaurovanie fasád polygonálneho záveru Kaplnky sv. 
Martina (románska časť)- 15 740,00 €. 

• Reštaurovanie zvyšnej fasády na kaplnke (baroková časť)-
10 326, 24 €. 

• Výmena elektroinštalácie v kaplnke- 1 985,02 €. 

• Reštaurovanie portálu na kaplnke sv. Martina- 2 483,00 €. 

• Výroba a výmena dverí a okien na kaplnke+ ošetrenie 
mreží a zvyšných drevných častí- 4 900,00 €. 

• Reštaurovanie interiéru kaplnky sv. Martina 
(Reštaurovanie dekoratívnej maľby a plastickej výzdoby 
bočných stien a klenby kaplnky - prezentácia v pôvodnej 
farebnosti)-18 570,00 €. 

Spolu rozpočet- 85 746,28 € bez DPH 


