
Zmluva č. 1 / 2021/ Dot 

o poskytnutí dotácie 

 

z rozpočtu obce Liptovský Trnovec uzatvorená v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v súlade s § 2, ods. 2 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Liptovský Trnovec č. 1/2019, účinného od 01. januára 2019  medzi zmluvnými stranami: 

Poskytovateľ finančnej dotácie: 

                                           Obec Liptovský Trnovec 

                                           Liptovský Trnovec 160 

                                           031 01 Liptovský Mikuláš 

Zastúpená:                     Ing. Karol Maťko, starosta obce 

IČO:                                 00315541 

Bankové spojenie:         VÚB, a.s. pobočka  Liptovský Mikuláš 

Číslo účtu:                      SK52 0200 0000 0000 1972 1342 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

Prijímateľ:                   

                                           Cirkevný zbor ECAV na Slovensku  

                                           Liptovský Trnovec 142 

                                           031 01 Liptovský Mikuláš 

Zastúpený:                     Mgr. Eva Ščerbáková, ev. farárka 

Bankové spojenie:         Slovenská sporiteľňa, a.s. Liptovský Mikuláš 

IČO:                                 31 902 651 

Číslo účtu:                     SK63 0900 0000 0050 7137 1784 

(ďalej len „prijímateľ“) 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Poskytovateľ poskytne finančné prostriedky formou bežného prevodu z rozpočtových 

prostriedkov obce Liptovský Trnovec v celkovej výške  

 500,00  € (slovom päťsto eur) 

            Dotácia je  poskytnutá na ozvučenie evanjelického kostola v Liptovskom Trnovci. 

 

2. Finančný príspevok je poskytovaný v rámci rozpočtu Obce Liptovský Trnovec na rok 

2021. 

3. Termín realizácie je 31.12.2021. 

 

 

 



Článok II. 

Práva a povinnosti účastníkov 

1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančný príspevok prevodom na účet najneskôr 

do 10 dní po podpísaní zmluvy zmluvnými partnermi. 

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly využitia použitých finančných prostriedkov. 

3. Podmienkou poskytnutia dotácie je účelné a hospodárne využitie poskytnutej dotácie 

v súlade so súvisiacimi legislatívnymi normami. 

4. Prijímateľ je povinný písomne vyúčtovať poskytnutú finančnú dotáciu do 10 dní od 

použitia dotácie najneskôr do 31. decembra 2021. 

5. Nevyčerpané finančné prostriedky poskytnutej dotácie prijímateľ vráti na účet Obce 

v súlade s § 11 VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií a to spolu s dokladom 

potvrdzujúcim vrátenie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa. 

6. V prípade, že prijímateľ nedodrží podmienky vyplývajúce z tejto zmluvy obec uplatní 

sankcie za porušenie finančnej disciplíny podľa § 12 VZN obce o podmienkach 

poskytovania dotácií. 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po zverejnení tejto zmluvy v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho 

zákonníka. 

2. Zmluvy a doplnky tejto zmluvy je možné urobiť len po dohode zmluvných strán 

písomnou formou. 

3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch dvoch pre poskytovateľa a jeden pre 

prijímateľa. 

 

 

 

V Liptovskom Trnovci   30.03.2021                              

 

 

 

...............................................................          ........................................................... 

  Ing. Karol Maťko, starosta obce                                    Mgr. Eva Ščerbáková, ev. farárka 

      v zastúpení poskytovateľa                                                   v zastúpení prijímateľa 

 


