ZMLUVA
o poskytnutí finančného príspevku
uzatvorená podľa § 51 Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
I. Zmluvné strany
Poskytovateľ:

Občianske združenie Medzi riekami
Zemplínska Široká 304, 072 13 Zemplínska Široká
zastúpený:
Ing. Matej Repel, PhD.
Č. účtu – IBAN:
SK75 7500 0000 0040 1679 1976
Bank. spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
IČO:
42108811
DIČ:
2022938412
(ďalej len „poskytovateľ“)
Príjemca:
zastúpený:
č. účtu:
Bank. spojenie:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „príjemca“)

Obec Čečehov
Obecný úrad Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Stanislav Mráz – starosta obce
SK56 5600 0000 0042 6429 3001
Prima banka Slovensko a.s.
00325104
2020738764

II. Predmet plnenia
Poskytovateľ na základe uznesenia výkonného výboru Občianskeho združenia Medzi riekami
zo dňa 17.3.2022 poskytne príjemcovi v zmysle stanov OZMR a článku 3, ods. 3 Zásad
hospodárenia s majetkom OZMR finančný príspevok vo výške 200,00 eur.
2. Finančný príspevok je poskytnutý na organizáciu športového podujatia XXVI. ročník
Čečehovského polmaratónu.
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III. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje previesť finančný príspevok prevodným príkazom na účet príjemcu:
IBAN: SK56 5600 0000 0042 6429 3001.
2. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutý finančný príspevok výlučne na účel v článku II.ods.2.
IV. Záverečné ustanovenia
Vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími relevantnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju
podpisujú.
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4.

Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Jeden exemplár je určený pre poskytovateľa a
jeden pre príjemcu.

V Zemplínskej Širokej dňa ....................................

V Čečehove dňa ............................

............................................................
za poskytovateľa

.........................................................
za príjemcu

Ing. Matej Repel, PhD. - predseda VV

Stanislav Mráz – starosta obce

