
 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nižný Hrabovec 
uzatvorená podľa  ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

 

 

Obec Nižný Hrabovec 

Sídlo: 094 21 Nižný Hrabovec č. 407  

Zastúpená starostom obce: Mgr. Marcela Pčolinská  

IČO: 00332593 

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s..- pob. Vranov nad Topľou 

Č. účtu:  

IBAN:  

(ďalej len poskytovateľ)  

 

a 

 

Názov a sídlo: (v prípade PO): Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec  

Adresa:            Nižný Hrabovec 198, 094 21 Nižný Hrabovec 

Zastúpená:       o. Mgr. Miloš Baran 

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Č. účtu:             

IBAN:  

(ďalej len príjemca)  

 

Osoby konajúce za zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a sú spôsobilé  

konať za zmluvné strany.  

 

 

Čl. I. 

Predmet  zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške  

    2 000,00 €, ( slovom dvetisíc eur/ pre príjemcu na nižšie vymedzený účel.  

2. Dotácia z rozpočtu poskytovateľa sa poskytuje pre príjemcu na tento účel: záchrany  

    gréckokatolíckeho chrámu v Nižnom Hrabovci, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname     

     pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod číslom 4740/1 a to:    

     zabrániť ďalšiemu prestupu vlhkosti v interiéri chrámu - upraviť steny novými sanačnými  

     omietkami.  

3. Dotácia z rozpočtu poskytovateľa bude poskytnutá príjemcovi bezhotovostným prevodným  

    príkazom z peňažného ústavu poskytovateľa na účet príjemcu a to do 15 dní odo dňa  

    podpísania tejto zmluvy. 

 

Čl. II 

Ďalšie ustanovenia 

 

1. Dotácia z rozpočtu poskytovateľa sa poskytuje na základe schválenej žiadosti Obecným  



   zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 14.11.2019.  
 2. Poskytnutú dotáciu je príjemca dotácie povinný vyčerpať do 15.12.2020 a to na vymedzený  
    účel stanovený v čl. l bod 2.  
3. Príjemca je povinný vrátiť dotáciu poskytnutú poskytovateľom z rozpočtu obce v plnej  
    výške, ak príjemca nevyčerpá dotáciu do termínu stanoveného v čl. II bod 2. tejto zmluvy  
    alebo ak príjemca použije dotáciu na iný účel ako je stanovený v čl. l bod 2 tejto zmluvy.  
4. Príjemca dotácie je oprávnený vrátiť nečerpanú dotáciu do 3 dní odo dňa poskytnutia  
    dotácie. O vrátení nečerpanej dotácie je príjemca dotácie povinný písomne informovať  
    poskytovateľa dotácie.  

 

Čl. III  

Záverečné ustanovenia  

 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu  

    s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.  

2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží  

      po 1 vyhotovení.  

 

V Nižnom Hrabovci 20.02.2020    

Poskytovateľ                                                                   Príjemca  

 

Mgr. Marcela Pčolinská                                                     o. Mgr. Miloš Baran 

 

 

________________________                                        _________________________ 

           starostka obce                                                                správca farnosti 

 

 

 

 

 

 

 


