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Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 

Podľa § 51 zák. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti 

na VZN č. 4/2016 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Obce Markušovce 

 

1. Zmluvné strany  
 

1.1 Obec Markušovce 
Sídlo:    Michalská 51, 053 21 Markušovce 

Zastúpená:   starostom obce Marekom Virágom 

Bank. spojenie:  VÚB banka, pobočka Spišská Nová Ves 

IBAN:    SK70 0200 0000 0000 2452 6592  

IČO:    00329355 

(ďalej len poskytovateľ) 

 

1.2 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 
Sídlo:    Spišská Kapitula č. 9, 053 04 Spišské Podhradie 

Zastúpená:   ThDr. Štefanom Sečkom, PhD. 

Bank. Spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s.  

IBAN:   SK34 0900 0000 0005 2239 2988   

IČO:    00179124 

(ďalej len žiadateľ) 

 

2. Predmet a účel zmluvy 
2.1 Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 o poskytovaní 

dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Obce Markušovce na účel uvedený v žiadosti 
o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 z rozpočtu Obce Markušovce zo dňa 10. 01. 2020 
v zmysle uznesenia č. ../2020 zo dňa ............ Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 
1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 4/2016 a finančného príspevku z rozpočtu 
Obce Markušovce.  

        2.2 Finančná dotácia je poskytnutá v zmysle schváleného rozpočtu Obce Markušovce na rok 2020, 
kde žiadateľovi budú uznané všetky náklady od 02. 01. 2020 do 31. 12. 2020. Výdavky na 
občerstvenie (na osobu) budú hradené len do výšky podľa zákona 283/2002 Z. z. o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov.  

2.3 Poskytovateľ poskytne finančnú dotáciu vo výške ... € z účtu Obce Markušovce. 
 

3. Ďalšie podmienky zmluvy 
3.1 Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne. 

3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančnú dotáciu žiadateľovi po podpísaní zmluvy 

zmluvnými stranami. 

3.3 Žiadateľ v zmysle VZN č. 4/2016 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Obce 

Markušovce sa zaväzuje, že počas prípravy konania a vyhodnotenia akcie bude Obec 

Markušovce preukázateľne uvádzať ako poskytovateľa finančnej dotácie na akcie. 

3.4 Žiadateľ v zmysle  § 18d ods. 2 písmena d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien 
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a doplnkov, ako aj príslušného VZN č. 4/2016 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov 
z rozpočtu Obce Markušovce týmto prehlasuje, že umožní kontrolu použitia poskytnutej finančnej 
dotácie kontrolnými orgánmi Obce Markušovce, k čomu vytvorí potrebné podmienky. 

3.5 V prípade zistenia skutočnosti, že žiadateľ nepoužije finančnú dotáciu v zmysle uzatvorenej  zmluvy, 
alebo nedodrží niektoré z ustanovení tejto zmluvy, je povinný poskytnuté finančné prostriedky vrátiť. 

3.6 Žiadateľ je povinný vykonať vyúčtovanie do 30 dní od ukončenia akcií, na ktoré bola finančná dotácia 
poskytnutá, najneskôr do 31. 12. 2020. S vyúčtovaním žiadateľ predloží obecnému úradu písomnú 
správu z akcií, ku ktorej predloží kópie účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie 
a k nahliadnutiu originály účtovných dokladov. 
 

      Účtovné doklady musia mať náležitosti, ktoré určuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších zmien a doplnkov.   

  

4. Záverečné ustanovenia 
4.1 Prípadné zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť spracované písomnou formou a riešené 

doplnkom k tejto zmluve. 

4.2 Na právne pomery neupravené touto zmluvou sa vzťahujú všeobecne záväzné právne normy. 

4.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má povahu originálu a každá 

strana dostane po jednom exemplári. 

4.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť v súlade s  § 5 zák. č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa  § 

47a zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom 

sídle Obce Markušovce. 

 

 

 

 

 

V Markušovciach dňa ........................                   V Markušovciach dňa ........................ 

 

 

 

 

 

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

                  Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo                             Obec Markušovce 
      Spišské Podhradie    Marek Virág 
              Spišský diecézny biskup                                           starosta obce  
     ThDr. Štefan Sečka, PhD. 
                                                     

                                                                                          

 

                                                                                                                         
      

 


