
Zmluva 

o poskytnutí jednorazovej finančnej dávky z  rozpočtu obce Zámutov 

 

Poskytovateľ :     
Názov :  Obec Zámutov 

IČO : 00332968, DIČ : 2020631943 

v zastúpení :  Stanislav Duda, starosta obce 

Sídlo : Obecný úrad Zámutov č. 434, PSČ : 094 15 

          Tel/fax : +421 4496301   E mail : zamutov@zamutov.sk 

a                                                                                 

Príjemca : 

 Patrik Huňak 

Adresa/bytom :  Zámutov č.548, PSČ 094 15 

Narodený: 17.08.2005 

  zastúpený : Huňaková Jana – matka,  nar. 06.07.1984, bytom Zámutov 548 

                      

(ďalej iba „príjemca“) 

 

uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  túto Zmluvu o poskytnutí finančnej 

dávky : 

 

I. Predmet  zmluvy 

 

1. Obec Zámutov ako poskytovateľ dávky v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Zámutove č. 

138/13/2020 zo dňa 29.06.2020  poskytuje príjemcovi finančnú dávku vo výške 700 eur, slovom Sedemsto 

EUR. 

2. Poskytnuté finančné prostriedky  budú použité  na náklady spojené s liečbou – rehabilitáciou  Patrika 

Huňaka. 

3. Príjemca (zákonný zástupca) vyhlasuje, že finančnú dávku  (dar) uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma. 

 

II. Účel a lehota použitia 

 

1. Príjemca  môže dotáciu použiť  len na účel uvedený v odseku 2.  článku I. tejto zmluvy, a to v lehote  

najneskôr  do 30.11.2020. 

 

 III. Spôsob platby 

 

1. Finančná dotácia bude poskytnutá jednorazovo, ktorej použitie bude predmetom vyúčtovania do 

31.12.2020. 

 

IV. Iné dohodnuté podmienky a záverečné ustanovenia 

 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve. 

2. Obec Zámutov si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.   

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť  dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia na internetovej stránke obce Zámutov. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každý  účastník  obdrží  jeden rovnopis. 

 

       V Zámutove,  dňa  16. júla 2020 

 

 

     

       Za obec   :                                                                                 Za príjemcu  : 

 


