
1 
 

Zmluva č. 1/2023/Farnosť Kovarce  
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Kovarce 

 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

 

1. Obec Kovarce 

Sídlo: Kovarce č. 461, 956 15 Kovarce 

Zastúpená: Ing. Andrejom Čopíkom 

                   starostom obce 

IČ: 00310573 

DIČ: 2021315417 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: 0800108001/5600 

IBAN: SK96 5600 0000 0008 0010 8001 

Ako poskytovateľ dotácie (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

2. Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Mikuláša Kovarce  

Sídlo: Kovarce č. 15, 956 15 Kovarce 

Zastúpená: Mgr. Pavlom Berkom, správcom farnosti 

IČO: 35590947 

DIČ: 2021726740 

Bankové spojenie: VÚB a. s.  

Číslo účtu: 4138897453/0200 

IBAN: SK73 0200 0000 0041 3889 7453 

Ako prijímateľ dotácie (ďalej len „prijímateľ“) 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie finančnej dotácie zo schváleného rozpočtu 

obce Kovarce na rok 2023 pre prijímateľa uvedeného v čl. I./2. 

2. Celková výška schválenej finančnej dotácie je 2.500,00 EUR (slovom: dvetisícpäťsto 

eur). 

3. Finančná dotácia pre prijímateľa uvedeného v čl. I/2. bola schválená Obecným 

zastupiteľstvom obce Kovarce dňa 15.12.2022, uznesením číslo 20/XII/2022, písm. B, 

bod 1. 

 

Čl. III. 

Účel použitia dotácie 

 

1. Dotáciu môže prijímateľ uvedený v čl. I./2. použiť na : 

a) rekonštrukciu dverí a okien farského kostola sv. Mikuláša, Kovarce. 

2. Prijímateľ uvedený v čl. I./2. je povinný zabezpečiť, aby sa poskytnutá dotácia: 
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a) použila výlučne na účel, na ktorý bola poskytnutá a je povinný nakladať s ňou 

hospodárne, účelne a v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve. 

 

Čl. IV. 

Spôsob poskytnutia dotácie 

a spôsob vyúčtovania dotácie 

 

1. Poskytovateľ uvedený v čl. I./1. tejto zmluvy poskytne prijímateľovi uvedenému 

v čl. I./2. finančné prostriedky jednou sumou na účet prijímateľa. 

2. Poskytnutú dotáciu možno použiť na uvedený účel do 31.12. 2023. 

3. Nevyčerpanú dotáciu je prijímateľ povinný vrátiť do pokladne Obecného úradu 

v Kovarciach najneskôr do 31. decembra 2023. 

4. Prijímateľ je povinný poskytnutú dotáciu zúčtovať poskytovateľovi najneskôr do 

31. decembra 2023. 

 

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Nedodržanie podmienok dohodnutých v tejto zmluve sa považuje za porušenie 

finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

2. Ak prijímateľ poruší finančnú disciplínu je povinný neoprávnene použité finančné 

prostriedky vrátiť poskytovateľovi. 

3. Prijímateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať 

podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 

jedno vyhotovenie. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, na jej obsahu sa zhodli, čo 

potvrdzujú svojím podpisom. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení na Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

V Kovarciach,       V Kovarciach, 

 

 

 

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

Ing. Andrej Čopík                                                                            Mgr. Pavol Berka  

starosta obce Kovarce                                                                      správca farnosti Kovarce 

 
 


