
ZMLUVA 

o prevode finančných prostriedkov získaných  Dobrovoľnou zbierkou výlučne na účel 

odstránenia škôd spôsobených požiarom v rodinnom dome so súp. číslom 70 v obci Jovsa 

dňa 14.11.2021, schválenej uznesením OZ č. 42/2021 zo dňa 18.11.2021 v súlade § 4 ods. 3 

písm. b), § 7, § 9 ods. 2 a § 11 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 

neskorších predpisov  
 

uzavretá medzi: 

Obec Jovsa 

Jovsa č. 73 

072 32 Jovsa 

IČO: 00325 279 

Zastúpená: Mgr. Ľubicou Čornejovou, starostkou obce 

 

a 

Poškodený: 

Vlagyimir Makara 

Narodený: 10.05.1968 

Bytom: Jovsa č.70, 072 32 

takto: 

 

I. 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je prevod finančných prostriedkov vo výške 7 223,54 Eur 

z transparentného účtu: SK92 5600 0000 0042 4721 2011, vedeného v Prima banke 

Slovensko, a.s., variabilný symbol: 70, suma z účtu – 4 158,54 Eur a z pokladne – 

3 065,00 Eur, spolu 7 223,54 Eur, výlučne na účel odstránenia škôd spôsobených 

požiarom v rodinnom dome so súp. číslom 70 v obci Jovsa dňa 14.11.2021, schválenej 

uznesením OZ č. 42/2021 zo dňa 18.11.2021 v súlade § 4 ods. 3 písm. b), § 7, § 9 ods. 

2 a § 11 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

2. Menovaný sa zaväzuje finančný príspevok použiť výlučne na účel odstránenia škôd 

spôsobených požiarom v rodinnom dome – poškodená strecha, komín, vonkajšia aj 

vnútorná omietka domu, plastové okná, stropy, plynofikácia. 

3. Vyúčtovanie finančného príspevku predloží poškodený ekonómke obce Jovsa do 

30.06.2022. Kontrolu použitia finančných prostriedkov zabezpečí hlavná kontrolórka 

obce. 

 

 

 



II. 

Vyplatenie finančného príspevku 

 

1. Obec poukáže menovanému sumu 7 223,54 Eur prevodom na bankový účet č.: SK66 

1111 0000 0013 2143 0022, vedený v UniCredit Bank nasledujúci pracovný deň po 

podpise zmluvy. 

 

III. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali. S jej obsahom súhlasia, na znak 

čoho ju podpisujú. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich 

zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

3. Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, jeden pre poškodeného a dva pre obec, 

z ktorých bude jeden použitý na zúčtovanie Dobrovoľnej zbierky. 

 

 

V Jovse dňa 21.01.2022 

 

 

Za Obec:                                                                                    Poškodený: 

Mgr. Ľubica Čornejová                                                              Vlagyimir Makara 

starostka obce 


