
Z M L U V A 

o poskytnutí finančného príspevku 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

uzavretá medzi 

Poskytovateľom : Obec Sedliská 

Zastúpená : Mgr. Matejom Sabolom
IČO: 00332836
DIČ: 2020630480 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Vranov nad Topľou
Číslo účtu: SK08 0200 0000 0000 21529632/0200
/ďalej len poskytovateľ/

a

Príjmateľom: Slovenský červený kríž, miestny spolok, 094 09 Sedliská

Zastúpená : Kobulnická Mária
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
/ďalej len príjímateľ/

uzavreli  v  zmysle  §  51  zákona  č.  40/1964  Zb. Občiansky  zákonník a  Všeobecne  záväzného
nariadenia  č.3/2007  o poskytovaní  dotácií  z rozpočtu  obce  Sedliská  túto  Zmluvu  o  poskytnutí
finančného príspevku .

Článok I

Predmet plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných 
strán pri poskytnutí a použití finančného príspevku.

2.Poskytovateľ poskytuje príjemcovi finančný príspevok vo výške 300 eur, slovom tristo eur
na účel znovuobnovenie činnosti MS Červeného kríža 

3.Finančný príspevok je poskytnutý v súlade s rozhodnutím Obecného zastupiteľstva obce 
Sedliská, Uznesenie č.57/2019 zo dňa 28.06.2019 

4.Finančný príspevok je poskytnutý na základe písomnej žiadostpríjemcu zo dňa 28.06.2019
a je prísne účelovo viazaný na dosiahnutie účelu podľa tejto žiadosti príjemcu.

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1350961&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1350961&f=3


5.Príjimateľ je povinný s poskytnutím finančným príspevkom hospodárne a účelne nakladať.

6.Príjímateľ je povinný vyúčtovať poskytovateľovi poskytnutí finančný príspevok, do 
31.12.2019 a predložiť poskytovateľovi všetky účtovné doklady, ktoré sa týkajú použitia 
poskytnutej finančnej dotácie zo strany poskytovateľa.

7.Poskytovateľ je povinný príjímateľovi poskytnúť finančný príspevok vo výške 300 eur, 
slovom tristo eur, v hotovosti do 31.10.2019.

Článok II

Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami

2.Zmeny zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku po odsúhlasené oboma 
zmluvnými stranami

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, obe strany obdržia po jednom exemplári.

V Sedliskách, dňa ….........................

   …..............................................                                                         …..............................................

           Poskytovateľ Príjmateľ

Mgr. Matej Sabol      Kobulnická Mária

        starosta 


