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Z M L U V A   č. 08/2019 
 

o poskytnutí dotácie podľa  platného VZN č. 1/2008 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a Dodatku č. 1   

 
 

Článok 1 
Účastníci dohody: 

 
Poskytovateľ: Obec Pozdišovce 
    Obecný úrad 
   Pozdišovce 144 
   Zastúpená:  Ing. Ján Čižmárik – starosta obce 
   IČO: 325678 
   DIČ: 2020739127 
   IBAN.:  SK75 5600 0000 0042 0182 0003 
 
Prijímateľ:  Cirkevný zbor ECAV  POZDIŠOVCE 
   072 01 Pozdišovce 147 
   Zastúpený :Mgr. Denisa Vargová- zborová farárka 
   IČO: 31969917 
   DIČ: 2020744066 
   IČ DPH:  
   IBAN: SK16 0900  0000 0000 9101 5397 
 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

 
2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 2 platného VZN č. 1/2008 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu obce a dodatku č. 1, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku 
dotácie pre organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce pre rok 2019.  
Pre prijímateľa bola pre rok 2019  v súlade s článkom 4 VZN č. 1/2008, schválená dotácia 
vo výške 3300,- €, slovom tritisíc tristo  eur. 

 
Článok 3 

Účel poskytnutia dotácie 
 
3.1.Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na stavebné práce a materiál súvisiace 

s obnovou  Evanjelického kostola  v Pozdišovciach v roku 2019. 
 

Článok 4 
Osobitné ustanovenia 

 
4.1.Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku 

1 tejto zmluvy, do 5 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy a od jej zverejnenia. 
4.2.Prijímateľ je povinný po zrealizovaní „akcie“, na ktorú bola poskytnutá účelová dotácia 

z rozpočtu obce a dodatku č. 1 k VZN najneskôr do 31.12.2019, odovzdať  do podateľne 
poskytovateľa písomnú správu o použití dotácie. Zároveň k zúčtovaniu dotácie predloží  
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      prijímateľ kópie faktúr, prípadne účtovné doklady a výpisy z účtovníctva o úhrade, ak 

tieto doklady neboli priložené ku žiadosti o dotáciu. V prípade nejasností je poskytovateľ 
dotácie oprávnený žiadať písomné vysvetlenie. 

4.3.V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie,  nedodržania lehoty na vyúčtovanie   
 poskytnutej dotácie alebo nezrealizovania kultúrneho podujatia, je prijímateľ povinný  
 v termíne do 15.1.2020 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa  

vedeného v  Prima banka Slovensko a.s. pobočka Michalovce. 
 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
5.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom zostávajú poskytovateľovi 
        a prijímateľovi.   
 
 
 
 
V Pozdišovciach, dňa: 8.10.2019               
 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytovateľ: Ing. Ján Čižmárik v.r.                   Prijímateľ: Cirkevný zbor ECAV Pozdišovce 
                        starosta obce                                      zastúpenýMgr.DenisaVargová v.r
  
 
        
    

 
 

 
 

 


