
Zmluva 

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2017 
011- W-DC-'J Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 

Oblasť: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 

Poskytovateľ: 

OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ 

so sídlom: Jánošíkovská 466/7, Dunajská Lužná, PSČ 900 42 

zastúpená Štefanom Jurčíkom, starostom obce 

IČO: 00400009 

DIČ:2020663755 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 

Číslo účtu: SK21 0200 0000 0000 2552 2112 

ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „obec") 

a 

Príjemca: 

1. Názov: Rímskokatolícká cirkev - Farnosť Dunajská Lužná 

Právna forma: nezisková organizácia 

adresa sídla: Jánošíkovská 465/5, 900 42 Dunajská Lužná 

zastúpená/é: Mgr. Peter Vavrek 

IČO: 34011714 

DIČ: 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 

Číslo účtu: IBAN: SK1702000000001746031457 

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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2016 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu obce Dunajská Lužná, ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto 



Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 

L 

Predmet zmluvy 

Poskytovateľ na základe uznesenia obecného zastupiteľstva 2017/01-20, zo dňa 31.01.2017, poskytuje 

prijímateľovi z rozpočtu obce dotáciu vo výške : 5.000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur). 

2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou: rekonštrukcie drevených častí interiéru kostola. 

3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma. 

1. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť dotáciu v čiastkach, 

pričom na každú poskytnutú čiastku bude uzatvorený osobitný dodatok ku tejto zmluve o poskytnutí dotácie. 

2. Príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi dotácie vyúčtovanie do 30-tich dní po jej použití, najneskôr 

však do 15.12. aktuálneho kalendárneho roka, a to predpísanou formou a na tlačive, ktoré je prílohou Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 03/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Dunajská Lužná. 

3. Ak príjemca dotácie nepredloží vyúčtovanie v stanovenom termíne, alebo ju použije na iný účel, ako bola určená, 

je povinný ju vrátiť poskytovateľovi najneskôr do 31.12. toho roku, v ktorom mu bola poskytnutá. 

4. V prípade, že príjemca dotáciu použije v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy (najmä ak ju použije na iný účel, 

nezúčtuje ju v stanovenej lehote, nevráti ju v stanovenej lehote poskytovateľovi), je poskytovateľ oprávnený 

príjemcovi účtovať penále vo výške 0,05 % z poskytnutej dotácie, a to za každý deň omeškania, až do úplného 

zúčtovania, resp. vrátenia dotácie. 

Trvanie zmluvy 

Zmluva a jej dodatky sa uzatvárajú na dobu určitú, a to - odo dňa ich podpísania obidvomi zmluvnými stranami do 

31.12. príslušného kalendárneho roku, v ktorom boli uzatvorené. 

1. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú svojim podpisom. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvným stranami a účinnosť na druhý deň po jej 

zverejnení. 

3. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 rovnopisy dostane poskytovateľ a 1 rovnopis dostane 

prijímate!'. 

II. 

Podmienky poskytnutia dotácie 

III. 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

V Dunajskej Lužnej, dňa 
/fO-úl-lo/]^ 

V Dunajskej Lužnej, dňa f r m 

y y i f 

za prijímateľa za poskytovate^ 


