
Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov 

 

Prijímateľ:  

Obec Staškov 

Ul. J.Kronera č. 588, 02353 Staškov 

zastúpená Ing. Ladislav Šimčisko - starosta obce 

IČO: 00314293 

DIČ: 2020553271 

bankové spojenie: 0279615001/5600 

 

Poskytovateľ:  

meno a priezvisko: Ing. Vladimír Gajdošík 

trvale bytom: Staškov 

narodený:  

 

I. 

1. Prijímateľ realizoval v roku 2012 kanalizačnú prípojku za účelom odkanalizovania 

budovy školskej jedálne č. 90. Celkové náklady na vybudovanie kanalizačnej prípojky 

predstavovali sumu 2265,56 euro.   

2. Poskytovateľ využíva vybudovanú kanalizačnú prípojku na odkanalizovanie domu č. 577 

v Staškove.  

II. 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne prijímateľovi finančné prostriedky vo výške 646,15 

eura(slovom šesťstoštyridsaťšesť eura, pätnásť centov )  v zmysle UZN č. 3/2012 písmeno 

A bod 25, na úhradu časti nákladov spojených s vybudovaním kanalizačnej prípojky podľa 

bodu 1 čl. I. tejto zmluvy. 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že sumu 646,15 € poskytovateľ uhradí do 15 dní od podpísania 

dohody o poskytnutí finančných prostriedkov na bankový účet č. 0279615001/5600, alebo 

v hotovosti do pokladne.                                                                          

 

IV. 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po     

 jednom vyhotovení. 

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  



3. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len dohodou zmluvných strán vo forme 

písomných dodatkov.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú , že zmluvu prečítali jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá 

v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu uzavreli slobodne a vážne a na 

základe súhlasu s ňou ju podpisujú. 

5. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou budú zmluvné 

strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 

6. V prípade, že je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú 

ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu 

zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného 

ustanovenia,  ktoré svojim obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného 

ustanovenia. 

7. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

8.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch   

zmluvných strán a účinnosť  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podľa zákona  č.  

211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení   

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha  táto zmluva povinnému        

zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť prijímateľa na zverejnenie tejto          

zmluvy a svojím podpisom dáva súhlas na jej zverejnenie.   

 

Staškov, 06.05.2013 

 

 

 

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

   Ing. Ladislav Šimčisko                                                                      poskytovateľ 

    starosta obce 

                                                                                                              

 


