Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

Poskytovateľ:
Obec Livinské Opatovce, Livinské Opatovce 86, 956 32
Zastúpená : Danielou Hanovou, starostkou obce
Bankové spojenie : VÚB Topoľčany
Číslo účtu : SK75 0200 0000 0000 2052 7192
IČO : 00699284
a
Žiadateľ:
Meno, priezvisko, rodený/á

Marián Krčmárik

nar.
Trvale bytom:
Bankové spojenie :
Číslo účtu, IBAN :

Livinské Opatovce 98

Na základe schváleného rozpočtu obce Livinské Opatovce na rok 2018 uzatvárajú zmluvné
strany v súlade s § - om 51 zákon č. 40/1964 Zb v znení neskorších zmien a doplnkov túto

zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

I.
Obec Livinské Opatovce poskytne žiadateľovi dotáciu v zmysle znenia Smernice o
poskytnutí príspevkov a dotácií fyzickým osobám z rozpočtu obce Livinské Opatovce, bod 6,
zo dňa 13.12.2012, uznesenie č. 11/2012.
Dotácia sa poskytuje z rozpočtu obce Livinské Opatovce schváleného na rok 2018 vo výške
5.000,00,-€, slovom /päťtisíc eur/.
Dotácia sa prevedie na účet žiadateľa do 30 kalendárnych dní od podpisu Zmluvy.
Dotácia sa poskytuje na základe predloženej žiadosti , ku ktorej musí byť doložené
právoplatné stavebné povolenie na výstavbu nového rodinného domu a to pre konkrétneho
žiadateľa len jedenkrát.
Podpisom tejto Zmluvy sa žiadateľ zaväzuje, že novostavba rodinného domu bude
skolaudovaná najneskoršie v lehote 5 – ich rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného
povolenia – tj. do 26.10.2023. Zároveň žiadatelia, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Livinské
Opatovce, musia najneskôr v lehote piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného
povolenia prihlásiť sa na trvalý pobyt v obci Livinské Opatovce.
V prípade akýchkoľvek zmien rozpočtu obce schválených OZ a zmien iných právnych
predpisov, ak je týmto dotknutá výška dotácií, bude táto zmluva zosúladená s novými
právnymi predpismi a zmenami rozpočtu obce dodatkom k tejto zmluve.
II.
Prijímateľ dotácie sa zaväzuje v lehote do piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti
stavebného povolenia predložiť obci Livinské Optavoce právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
K správe o vyúčtovaní poskytnutej dotácie prijímateľ dotácie predloží originály
právoplatného stavebného a právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktoré budú vrátené
prijímateľovi z dôvodu vytvorenia ich fotokópií.
III.
Použitie a účelnosť využitia finančného príspevku kontroluje kontrolór obce a zamestnanci
obce poverení starostkou obce. Prijímateľ je povinný dodržať podmienky pre poskytnutie
dotácie , tak ako sú špecifikované v čl.I a v čl.II.tejto zmluvy. V prípade, že zo strany
žiadateľa o dotáciu dôjde k nedodržaniu podmienok uvedených v čl. I. a čl. II. tejto zmluvy, je
povinný neoprávnene použitú dotáciu vrátiť v plnej výške na účet obce a to v lehote do 180
dní po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

IV.
Zmluva sa uzatvára slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito. Je vyhotovená v dvoch
vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdržia zmluvné strany.

Žiadateľ:
Marián Krčmárik
Livinské Opatovce, dňa : ………………………………..

Podpis: …………………………………………………..

Poskytovateľ:
Obec Livinské Opatovce, zastúpená: Daniela Hanová, starostka obce
Livinské Opatovce, dňa: ………………………………….

Podpis:……………………………………………………

Marián Krčmárik, Livinské Opatovce 98, 956 32 Livinské Opatovce
V Livinských Opatovciach , dňa: ………………………………………..

Čestne vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov podľa zákona
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v súvislosti
s uzatvorením Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.

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

