
ZMLUVA  
O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 
 
 

Zmluvné strany 
 
Poskytovatel':  Obec Smolinské 
  sídlo: Smolinské č. 334, 908 42 Smolinské 

IČO: 00 309 991 
zast.: Vladimír Smolinský, starosta obce 
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 
IBAN: SK95 0200 0000 0000 1262 6182 

  (d'alej len ,,poskytovateľ'") 
  
 
Prijímateľ:  Lukáš Pavlovič  a manželka 
  trvale bytom: 
  bankové spojenie:  
  číslo účtu:   
 
 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu poskytovateľa vo výške 

5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur), ktorý bol prijímateľovi schválený uznesením Obecného 
zastupiteľstva Smolinské č. 6/4/2019 zo dňa 25.06.2019 na základe všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Smolinské č. 1/2018 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu 
obce. 
 

2. Finančný príspevok sa prijímateľovi poskytuje na nasledovný účel:  
- podpora odstraňovania rodinných domov v zlom technickom stave a výstavba nových 
rodinných domov na mieste odstránených stavieb: odstránenie rodinného domu so súpisným 
číslom ......postaveného na pozemku parc. č. .... k. ú. Smolinské a výstavba nového rodinného 
domu na základe stavebného povolenia vydaného Obcou Smolinské dňa 22.01.2016, č.k.: SOÚ 
ú-108/2016-BAD, ktorému bolo určené súpisné číslo .... (ďalej len „rodinný dom“). 

 
 
 

Čl. II 
Podmienky poskytnutia dotácie 

 
1. Finančné prostriedky uvedené v čl. I tejto zmluvy poskytovateľ poukáže prijímateľovi 

bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 30 dní odo 
dňa nasťahovania sa a prihlásenia sa prijímateľa na trvalý pobyt na adresu rodinného domu, 
vybudovaného v zmysle čl. I, bod 2 tejto zmluvy. 
 

2. Kontrolu dodržania účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí finančného 
príspevku je oprávnený vykonať hlavný kontrolór obce. Prijímateľ sa zaväzuje umožnit' 



hlavnému kontrolórovi obce výkon tejto kontroly a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť, 
vrátane umožnenia vstupu do rodinného domu v nevyhnutnom rozsahu a predloženia 
všetkých listín, potrebných pre vykonanie kontroly. 

 
3. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovatel'ovi finančný príspevok v plnej výške v prípade, ak 

rodinný dom predá, prenajme alebo zmení účel využitia stavby alebo časti stavby pred 
uplynutím 10 rokov odo dňa poskytnutia finančného príspevku podľa tejto zmluvy, ak 
poskytovateľ nerozhodne po posúdení okolností inak.  

 
4. Prijímateľ je povinný vrátiť finančný príspevok na základe bodu 3 tohto článku zmluvy na účet 

poskytovateľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to do 10 dní odo dňa kedy nastala skutočnosť, 
zakladajúca povinnosť prijímateľa vrátiť poskytnutý finančný príspevok. 

 
 
 

Čl. Ill 
Záverečné ustanovenia 

. 
1. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 

prijímateľ a jedno vyhotovenie poskytovateľ. 
 

2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, a 
to formou písomných dodatkov. 

 
3. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost' dňom 

nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovatel'a. 
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných okolností, vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, obsahu zmluvy 
porozumeli a listinu na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú. 
 
 

Na Smolinskom, dňa 23.07.2019. 
 
 
Poskytovateľ:      Prijímateľ:  
Obec Smolinské                                                      
Vladimír Smolinský 
starosta obce   
                                        

 


