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                                                                                                                                      č. 73/2014 

Zmluva  o  poskytnutí  finančného  príspevku   

uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 

 

 

I. Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ:    Mestská časť Košice – Sever 

Festivalové námestie č. 2, 040 01 Košice 
                       Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.                           

číslo účtu: 0569524001/5600 
IČO: 690 929 

v zastúpení Marián Gaj, starosta 

                                  (ďalej len poskytovateľ) 
a 

 

Prijímateľ:     Základná škola 

                       Hroncova č. 23, 040 01 Košice 

                       Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.                            

číslo účtu: 05033224007/5600 

IČO: 35540605 

v zastúpení Mgr. Klára Dziaková, riaditeľka 

(ďalej len prijímateľ) 
 

           
 

 
II. Predmet a účel zmluvy 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zo schváleného Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - 
Sever na rok 2014 poskytne prijímateľovi jednorazovo finančný príspevok vo výške 100,- EUR 

(slovom sto EUR) na podporu a krytie výdavkov spojených s jeho aktivitami. 
 

2. Prijímateľ sa zaväzuje použiť finančný príspevok na kultúrne a športové podujatia školy: 

„Tvorivé dielne“ a „Deň otvorených dverí“.  
 

    
 

III. Čas a spôsob plnenia 
 

1. Poskytovateľ finančný príspevok vo výške 100,- EUR uhradí na účet prijímateľa vedený 

v Prima banke Slovensko, a.s., účet č. 05033224007/5600 v termíne do 29. decembra 2014. 
 

2. Prijímateľ prehlasuje, že nie je platcom DPH. 
 

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že v termíne do 31. decembra 2014 poskytovateľovi písomne predloží 

vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku a doklady preukazujúce účel ich použitia 
v súlade s touto zmluvou. 
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4. Prijímateľ sa zaväzuje finančný príspevok použiť výlučne len na účel špecifikovaný v čl. II., 

bod 2. tejto zmluvy. V prípade, ak prijímateľ tento záväzok poruší, poskytovateľ je oprávnený 

od zmluvy odstúpiť a žiadať od prijímateľa poskytnutý finančný príspevok v plnej výške vrátiť. 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

1.   Všetky skutočnosti, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa spravujú ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

    

2.    Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke poskytovateľa. 

 
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán, 

pričom sa tieto dodatky stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá poskytovateľ 

a dve prijímateľ. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej celému obsahu 

porozumeli, považujú ho za úplne zrozumiteľný a určitý, že túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni, 

ani pod nátlakom, že zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a na znak svojho 

súhlasu s jej znením ju vlastnoručne podpisujú. 

 

V Košiciach dňa 12.12.2014                                         

 

Poskytovateľ:     Prijímateľ: 

 Mestská časť Košice - Sever   Základná škola, Hroncova 23, Košice 

 

  

           „podpísané“                                                           „podpísané“ 

Marián Gaj, starosta    Mgr. Klára Dziaková, riaditeľka 

 


