Obec Košické Oľšany, 044 42 Košické Oľšany 118, IČO: 00324361

_______________________________________________________________
Zmluva
o poskytnutie dotácie
podľa platného VZN č. 7/2007
o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce.

Článok 1
Účastníci dohody

Poskytovateľ (ďalej len Obec): Obec Košické Oľšany
044 42 Košické Oľšany 118
Zastúpená: Slavomírom Horváthom – starostom obce
IČO: 00324361
DIČ: 2021244808
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK31 5600 0000 0004 9451 6006

Prijímateľ (ďalej len RKF):

Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského
044 42 Košické Oľšany 186
Zastúpená: doc. THDr. Martinom Uháľom, PhD. - farár
IČO: 31998313
DIČ: 2021245996
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK18 0900 0000 0050 5390 0566
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Článok 2
Predmet zmluvy
2.1. Táto zmluva sa uzatvára na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia
(ďalej len VZN) č. 7/2007 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce a zákona 583/2004 Z. z. §7 odst.4,
ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre organizácie a jednotlivcov z rozpočtu obce
pre rok 2022.
Pre RKF bola pre rok 2022 v súlade s VZN č. 7/2007 schválená dotácia vo výške
2000€ slovom: Dvetisíc EUR uznesením číslo 21 /2022 zo dňa 19.7.2022

Článok 3
Účel a spôsob poskytnutia dotácie
3.1. Obec túto dotáciu poskytuje na bežné výdavky spojené s prevádzkou rímsko-katolíckeho kostola
v Košických Oľšanoch na základe predloženej žiadosti.
3.2. Obec sa zaväzuje poskytnúť dotáciu RKF na číslo účtu uvedené v článku 1. tejto zmluvy po
podpísaní tejto zmluvy a po nadobudnutí účinnosti a to: do 5 dní od jej zverejnenia na stránke obce.
3.3. Dotácia bude poskytovaná vo výške 2000€ slovom Dvetisíc eur na účet RKF uvedeného v čl.1.

Článok 4
Použitie dotácie

4.1 RKF je povinná použiť poskytnutú dotáciu do 10.12.2022.
4.2. RKF sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na činnosť uvedenú v schválenej žiadosti podanej
dňa 10.6.2022, ktorá bola schválená Obecným zastupiteľstvom ( ďalej len OZ) dňa 19.7.2022 . Táto
žiadosť je prílohou č.1 tejto zmluvy.

Článok 5
Vyúčtovanie dotácie

4.1. Dotácia bude poskytovaná podľa čl.3, bod 3.3, RKF sa zaväzuje dotáciu zúčtovať v súlade so
všeobecne záväznými predpismi a to zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, platného VZN č.
7/2007o poskytnutí dotácii z rozpočtu obce.
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4.2. Obec preukazne označí vyúčtovanie RKF dotácie písomnou informáciou na zúčtovacích
dokladoch textom: „ Uhradené z rozpočtu obce Košické Oľšany“ spolu s podpisom.
4.3. RKF je povinná predložiť vyúčtovanie dotácie bezodkladne po jej použití najneskôr
v termíne do 20.12.2022.
4.4. Vyúčtovanie dotácie musí obsahovať:




Originál ako aj jednu kópiu čitateľných účtovných dokladov podľa bodu 4.1. tohto článku
( objednávka, faktúra, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankový výpis, zmluvy,
prezenčné listiny, dodanie listy, preberacie protokoly, a iné, ktoré preukázateľne a správne
vydokladujú použitie dotácie
Tabuľku vyúčtovanie dotácie ( príloha č.2 tejto zmluvy)

4.5. RKF je povinná nesprávne vyúčtovanú alebo nespotrebovanú dotáciu vrátiť na účet Obce do
30.12.2022. Vrátenie dotácia sa rozumie pripísanie vrátenej sumy na účte poskytovateľa v banke
uvedený v čl. 1 .
4.6. RKF je povinný po zrealizovaní podľa účelu dotácie z článku 3. na ktorú bola poskytnutá účelová
dotácia z rozpočtu obce najneskôr do 20.12.2022 odovzdať do podateľne poskytovateľa písomnú
správu o použití dotácie.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
5.1. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorej 2 rovnopisy ostávajú poskytovateľovi dotácie
a 1 rovnopisy prijímateľovi.

V Košických Oľšanoch

---------------------------------------------Slavomír Horváth starosta obce
Poskytovateľ

-------------------------------------------------doc. THDr. Martinom Uháľom, PhD. – farár
Prijímateľ
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