
 

Zmluva č. 27/12/2022 
o poskytnutí príspevku 

uzavretá podľa ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka 

 
medzi 

 

Žiadateľom: Obec Podhoroď   

Sídlo:  Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď 

Zastúpený: Anton Hricko, starosta obce     

IČO: 00325635  

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.                                                            

č. účtu: 4209490002/5600 

IBAN: SK58 5600 0000 0042 0949 0002 

/ďalej len žiadateľ/ 

a 

Poskytovateľom: OZ okolo 

Sídlo: Skautská 259/1, 040 01 Košice 

Zastúpený: Juraj Senič, predseda OZ  

IČO: 52591182 

Bankové spojenie: Fio banka, a.s. 

č. účtu:      

IBAN: SK24 8330 0000 0024 0173 7897 

/ďalej len poskytovateľ/ 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je poskytnutie príspevku v sume 30,00 € (slovom tridsať eur), ktoré sa zaväzuje žiadateľ použiť 

v plnej výške na úhradu elektriny OcÚ. 

 

Čl. II 

Podmienky použitia príspevku 

 

1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť ich v zmysle § 8 ods. 5 zákona 

NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov len 

na účel, ktorý je uvedený v Čl. I tejto zmluvy. 

 

2. Po podpísaní zmluvy o poskytnutí príspevku oboma zmluvnými stranami sa finančné prostriedky uvedené 

v Čl.I  poskytnú žiadateľovi bezhotovostným prevodom. 

 

3. Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré neboli použité na účel dohodnutý v Čl. I. 

tejto zmluvy, a to v plnej výške sumy poskytnutej dotácie. 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane žiadateľ a jeden poskytovateľ. 

 

2. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou písomných dodatkov. 

 

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnom mene podpisujú. 

 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán. 

 

 

V ........................... dňa ......................   V  Podhorodi dňa .................................. 

 

Za poskytovateľa:                             Za obec Podhoroď:                                

                                                                                                                                          

 

 

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

         Juraj Senič                Anton Hricko 

  predseda OZ       starosta obce 


