
PRÍLOHA č. 3

Zm|uva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpoČtu obce Cestice v roku

2018
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie z 177tl8

Oblasť:Rozvoj a ochrana duchovných a lrult. hodnót

OBEC Cestice
Adresa: Cestice č.89,PSČ O447l
Zastúpené starostom Ing. Róbertom Grešonr
ICO: 00 32 40 43
DIČ: 20 20 74 60 46
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko
IBAN: SK96 5600 0000 0004 3422 400l
ako poskytovatel' dotdcie (d'alej iba ,,mesto/obec'')
a

Príjemca:
Názov: Reformovaná Krest'anská Cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Cestice
Právna forma: Cirkevná or ganizácia
adresa sídla: Cestice č. 69,PS Č O++ lt
zastúpená/ é: Tiberiu Parti
ICO:35560657
DIČ:2023232101
Bankové spojenie:OTP Banka Slovensko
IBAN: SKl3 5200 0000 0000 l543 3571
bankové spojenie: OTP Banka Slovensko číslo účtu: 5200/0015453571
ako príjemca dotdcie (cl'alej iba ,,príjemca")

uzavreli v zmysle § 5l zákona č. 4011964 Zb. Oběianskeho zákonníka vznení neskorších
Predpisov v nadváznosti na ustanovenia § 7 zákona ě. 58312004 Z. z. o rozpočtových
Pravidlách Územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
Predpisov , ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií zrozpočtumesta/obce túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2018

I.
Predmet zmluvy

1. Obec Cestice v zmysle uznesenia OZ ě.l44ll8 zo dňa27,02.2018 poskytuje príjemcovi
finančnú dotáciu vo výške 2 000Eur, slovom dvetisíc EUR.
2.Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou: ,,Vnútorné rekonštrukčné práce reť.
kostola"

(názov akcie, projektu a pod.)
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3, Príjemca vYhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

ÚčeI a lehota |'"ru,r," dotácie

l, Príjemca dotácie ju mÓŽe pouŽit' na tento účel: ,,Vnútorné rekonštrukčné práce ref. kostola,,

2. Príjemca dotácie ju móže použiť v lehote do : 0t .06.2019

ilI.
Sp6sob platby

l, Finaněná dotácia bude poskytnutábezhotovostným prevodom zičtumesta/obce na
ÚČet Príjemcu na základe tejto zmluvy jednorazov Ó 1riruo v splátkach, prípadne na základe
pr e dl o ž e ný c h do kl adov).

Iné dohodrll; o"u-ienky

l, Príjemca sa zavázuje PouŽit' poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.

2, Príjemca sa zavázuje, Že na vŠetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít
súvisiacich s realizáciou ,,Vnútorné rekonitrikčnZ prdce reJ, kostola.l nu tt*lr bola dotáciaposkytnutá, uvedie, že projekt bol realizovaný s finánčným príspevkom obce.

3, Obec Cestice si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných
prostriedkov.
4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 0I.06.20]g
5, Príjemca je Povinný bezodkladne predložit'boklady o účelovom čerpaní poskytnutej
dotácie najneskór však do 01,06,2ď] g
6, Príjemcaje Povinný spoluso zúětovaním poskytnutej dotácie podťa odseku 5 tohto
článku predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia.
7 , Prijemca, ktorý nePredloŽÍ zúčtovanie finanenéj dotácie alebo ju použije na iný účel, akoje v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú áotáciu vrátiť ná riiet o6..,
najneskór do -l,/. ] 2.2019,

ZáverečnéIrrunon.niu

1, Príjemca je Povinný Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovat, podťa
Platného zákonao verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnost' zákonukladá.
2, Obidve zmluvné stranY vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, ěo potvrdzujú
svojím podpisom.
3, Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnost, od
30.05.2019( nasledujúci deň po zverejneni ná wób stránke obce)
4, Táto zmluvaje vYhotovená v 3 exemplároch, z ktorých mesto /obec ob&ži 2 rovnopisy apríjemca obdrži 1 rovnopis.
Zv erejnená: 3 0.0 5,20 19
V Cesticiach dňa 29.05.2019
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