Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tehla v roku 2018
Čislo zmluvy o poskytnuti dotácie : 2/2017
Oblast' : Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kulttírnych
potrieb
OBEC TEHLA
Adresa: Tehla 6.88, 935 35 Tehla
Zastúpená: starostom Ing. Ivanom Žigraiom
Prima banka Slovensko a.s.
Bankové spojenie:
čislo účtu:2229010003/5600
IČO: 00587613
DIČ: 2021224029
ako poskytovater dotácie (d'alej iba „obec")

a

Prijemca:
Názov: Reformovany cirkevný zbor Tehla
Právna forma: Cirkevná organizácia
adresa sidla: 935 35 Tehla 6.114
zastúpená: Zoltán Tóth — farár
Bankové spojenie: Slovenská sporiterria, a.s.
Čislo Ačtu: SK81 0900 0000 0051 4354 5959
IČO: 38000000
ako prijemca dotácie (d'alej iba „prijemca")
uzavreli v zmysle § 51 zákona 6. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonnika v zneni neskoršich
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona 6. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy o zmene a dopineni niektorych zákonov v zneni neskoršich
predpisov a Všeobecne závazného nariadenia 6.2/2013, ktorym sa určuje metodika
poskytovania dotácii z rozpočtu obce túto
Zmluvu o poskytnuti dotácie z rozpočtu obce Tehla v roku 2018
I.
Predmet zmluvy
1. Obec Tehla v zmysle uznesenia OZ 6. 18/2018 zo dria 22.6.2018 poskytuje prijemcovi
finančnú dotáciu vo výške 1 500,00 eur, slovom: Jedentisicpat'stoeur.
2. Dotácia bude použitá na obnovenie strechy veže kostola a opravu strechy kostola, na
klampiarske, tesárske a maliarske práce.
3. Prijemca vyhlasuje, že finančnii dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijima.

Splisob platby
1. Finančná dotácia bude poskytnutá na základe uzatvorenej zmluvy prevodom na Ačet
žiadatera.

Ink dohodnuté podmienky
1. Prfiemca sa zavazuje použiť poskytnutit finančnú dotáciu na fičely uvedené v tejto
zmluve.
2. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
3. Prijemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31.12. prislušného kalendárneho
roku, v ktorom dotáciu prijal.
4. Prijemca je povinný bezodkladne predložif doklady o Ačelovom čerpanf poskytnutej
dotácie najneskôr však do 31.01. nasledukkeho kalendárneho roku.
5. Prijemca, ktorý nepredloži zťičtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný
ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na fičet obce alebo
do pokladne obce, najneskôr do 31.01. nasledujAceho kalendárneho roku.
6. V pripade nedodržania terminu znčtovania poskytnutej dotácie alebo jej použitia na iný
tičel ako bolo zmluvne dohodnuté, prijemca nemá nárok na d'alšiu dotáciu z rozpočtu
obce v nasledujficom roku.

IV.
Záverečné ustanovenia
1. Prijemca je povinný pri obstarávani tovarov, služieb a verejných prác postupovať
podra platného zákona o verejnom obstarávanf, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo
potvrdzujú svojim podpisom.
3. Táto zmluva nadobAda platnosť dŕiom podpisu oboch zmluvných strán a Učinnosť
nasledujúci deňpo jej zverejneni.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pre každit zmluvnú stranu jeden
exemplár.

V Tehle, dŕía 25.6.2018
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