
D O H O D A 
o   p o s k y t n u t í   f i n a n č n é h o   p r í s p e v k u 

 
Poskytovateľ: Obec Ihľany 

so sídlom: Obecný úrad Ihľany, s. č. 94, 059 94 
    zastúpený: Ján Turekom, starostom obce 
    Bankové spojenie : VÚB a. s. 
    Číslo účtu : 29122562/0200 
    IČO :  00326241 
 
Príjemca: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sv. Martina, Majerka 

so sídlom: Ihľany s. č. 165, 059 94 
    zastúpený: Mgr. Jozef Vaľko 
    Bankové spojenie : Slovenská Sporiteľňa a.s. 
    Číslo účtu : 0491930076/0900 
    IČO : 37876325 
 

uzatvárajú dohodu o poskytnutí finančného príspevku. 
 

I. 
Predmet dohody 

     Poskytovateľ poskytne finančný príspevok príjemcovi vo výške 500 € (slovom: päťsto 
Eur). 

II. 
Účel príspevku 

 
Podkladom pre uznesenie OZ je žiadosť a  finančný príspevok sa poskytuje na opravu 
havarijného stavu strechy na budove kostola sv. Martina. 
 
Uznesenie č.  36/2019 zo dňa 27.9.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany  

 

Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch 
Schvaľuje 
dotáciu pre rímsko-katolícku cirkev v Ihľanoch vo výške 500,00 € . 
dotáciu pre grécko-katolícku cirkev v Ihľanoch vo výške 500,00 € . 
 
 
 
Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Feňák Peter, Mišalko Oliver, Mišalko Dušan, Dunka Jozef, 
Dunka Miroslav, Mišalko Miroslav 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 0  

Nehlasovali: 0  

Potrebné kvórum :   5       
Uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
 

 
 
 



III. 
Spôsob úhrady 

     Príspevok bude poukázaný na účet príjemcu v Slovenskej sporiteľni, číslo účtu 
0491930076/0900 do 5 dní po podpísaní tejto dohody. 
 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Príjemca je povinný predložiť doklady o využití finančného príspevku do konca roku 
2019. 

2. V prípade, že finančný príspevok nebude použitý na účel dohodnutý v čl. II tejto 
dohody, je príjemca povinný vrátiť poskytnutý finančný príspevok v plnej výške na 
účet poskytovateľa vo  VÚB a.s., číslo účtu 29122562/0200 do 31.1.2020. Zároveň je 
povinný zaplatiť penále vo výške 0,01% z neoprávnene použitej alebo zadržanej sumy 
za každý aj začatý deň neoprávneného použitia poskytnutých prostriedkov, najviac 
však do výšky dvojnásobku poskytnutého príspevku. 

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma stranami a je vyhotovená 
v 2 rovnopisoch, po 1 pre každú zo zmluvných strán. 

 
V Ihľanoch dňa 07.11.2019 
 
  
 
 
 
 
Ján Turek, starosta obce, v.r.      Mgr. Jozef Vaľko, v.r. 
 poskytovateľ                                      príjemca 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


