ZMLUVA
o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2012
uzatvorená v zmysle VZN 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných
finančných príspevkov P0 z rozpočtu Obce Buzitka
Článok 1
Zmluvné strany
1.

Obec Buzitka
Adresa: Obecný úrad Buzitka č. 126, 985 41 Šávoľ
Zastúpená: Helena Ševčíková, starostka obce
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s., pobočka Lučenec
Číslo účtu: 6048762001/5600
IČO: 00315982
DIČ: 2021115019
(poskytovateľ dotácie)

2.

Rímskokatolícka cirkev
Adresa: Farnosť Buzitka č. 70, 985 41 Šávoľ
Zastúpená: Mgr. Pavol Hovořák, farár v Šávoli
Bankové spojenie: VÚB Fiľakovo
Číslo účtu: 2944873158/0200
IČO: 42196256
(príjemca dotácie)

Článok 2
Predmet dotácie
Predmetom dotácie je poskytnutie finančnej dotácie na úhradu časti nákladov na opravu
farského úradu a potreby farnosti.. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok, je len
doplnkovým zdrojom na opravu veže.
Článok 3
Finančná výška dotácie
Schválená finančná dotácia na rok 2012 je 1.000,00 EUR (slovom: Jedentisíc eur). Táto
zmluva sa uzatvára na základe schváleného rozpočtu obce, resp. uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Buzitke, ktorý rozpočet schválil, číslo uznesenia 13/201 1 zo dňa 30.
novembra 2011, ktorým OZ v Buzitke schvaľuje výšku dotácie na úhradu časti nákladov.
Článok4
Účel použitia dotácie
Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na: Názov: Oprava farského úradu
- izolácia krytiny
- sanácia omietok
- drobné stavebné úpravy

- kancelárske potreby (matriky)
- liturgické pomôcky (nádoby na posvätné oleje, liturgické rúcha a iné drobné predmety k
vykonávaniu náboženských obradov).
Termín použitia dotácie: 10/2012 - 12/2012
Článok 5
Povinnosti príjemcu dotácie
Príjemca dotácie je povinný:
1. Rešpektovať a riadiť sa podmienkami VZN č. 1/2005
2. Príjemca dotácie smie finančné prostriedky použiť výlučne na:
 opravu farského úradu - izoláciu krytiny
 potreby uvedené v č1. 4
3. Umožniť povereným pracovníkom obce vykonávať kontrolu hospodárneho,
efektívneho a účinného spôsobu využívania poskytnutých finančných prostriedkov
4. Použiť poskytnuté prostriedky 15.12.2012.
5. Zúčtovať poskytnuté prostriedky spôsobom určeným obcou v lehote do 15. 12. 2012
6. Žiadateľ, ktorý nepredloží vyúčtovanie dotácie, alebo ju použije na iný účel ako bolo
určené, je povinný dotáciu vrátiť.

1.
2.
3.

4.

5.

Článok 6
Záverečné ustanovenie
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
Obe zmluvné strany súhlasne konštatujú, že jednotlivým bodom tejto zmluvy
porozumeli, podmienky považujú za primerané a zaväzujú sa ich plniť.
Všetky neskoršie obojstranné dohody a dodatky k tejto zmluve musia byt urobené
písomnou formou, potvrdené zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.
Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi dojednaniami účastníkov. Právne
vzťahy nedojednané touto zmluvou sa riadia ustanoveniam1 Občianskeho zákonníka v
znení neskorších predpisov.
Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých jednu obdrží poskytovateľ dotácie a
jednu príjemca dotácie.

V Buzitke dňa 18. 10. 2012

Za poskytovateľa dotácie:

Príjemca dotácie:

..............................................
Helena Ševčíková
Starostka obce

..................................................
Mgr. Pavol Hovořák
Farár v Buzitke a Šávoli

