DOHODA O PLATOBNOM MIESTE
uzavretá medzi zmluvnými stranami :
Obec Nezbudská Lúčka
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
zastúpený:

Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka
00648256
2020689341
Prima banka Slovensko, a.s.
SK98 5600 0000 0031 9315 5001
Ing. Adrianou Vraňanovou Kubičkovou, starostka obce
(ďalej ako „Obec“)

a
Telovýchovná jednota POVAŽAN NEZBUDSKÁ LÚČKA
sídlo:
IČO:
zastúpený:

Nezbudská Lúčka 151, 013 24 Nezbudská Lúčka
17065909
Ľubomír Tavač, prezident klubu
(ďalej ako „TJ Považan“)

(spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
I.
1.

Na základe Zmluvy o poskytnutí grantu č. 18144 uzatvorenej medzi Nadáciou Kia
Motors Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom,
IČO: 42 349 826 ako poskytovateľom grantu (ďalej ako „Nadácia“) a TJ Považan
ako príjemcom grantu, sa Nadácia zaviazala v prospech TJ Považan poskytnúť
peňažné prostriedky vo výške 2.000,- EUR (ďalej ako „Grant“) na uskutočnenie
projektu Športový materiál pre žiakov TJ Považan Nezbudská Lúčka (ďalej ako
„Zmluva“).

2.

S ohľadom na skutočnosť, že TJ Považan nie je majiteľom bankového účtu
v žiadnom peňažnom ústave, bolo medzi Obcou a TJ Považan dohodnuté, že ako
platobné miesto pre prijatie Grantu podľa Zmluvy bude použitý bankový účet
Obce, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: 319 315 5001/5600, IBAN:
SK98 5600 0000 0031 9315 5001 (ďalej ako „Účet“). V zmysle uvedenej dohody
Účet ako príjmový účet pre Grant bol uvedený aj v Zmluve.

3.

Za účelom bližšieho dohodnutia podmienok vyplatenia Grantu z Účtu v prospech
TJ Považan uzatvárajú Zmluvné strany túto Dohodu o platobnom mieste
v nasledovnom znení (ďalej len „Dohoda“).
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II.
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Obec je oprávnená v mene a na účet TJ Považan
prijať sumu Grantu jeho pripísaním na Účet, či už v jednej alebo vo viacerých
platbách.

2.

Po pripísaní sumy Grantu alebo jeho časti na Účet oznámi Obec túto skutočnosť TJ
Považan a dohodnutým spôsobom sumu Grantu alebo jeho časť vyplatí v prospech
TJ Považan, o čom bude spísaný príslušný príjmový doklad. Vyplatenie sa vykoná
najneskôr do tridsiatich (30) dní od pripísania príslušnej sumy na Účet.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytnutie platobného miesta na prijatie Grantu
nevzniká Obci nárok na odmenu, avšak v prípade, ak by Grant alebo jeho časť bol
na Účte zúročený, takto nadobudnutý úrok sa stáva vlastníctvom Obce a TJ
Považan nemá nárok na jeho vyplatenie.

4.

Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že podpisom tejto Dohody Obec nepreberá
akúkoľvek zodpovednosť TJ Považan ako príjemcu Grantu voči Nadácii za
účelnosť použitia Grantu, riadne zdokladovanie jeho použitia ako ani za prípadný
nárok Nadácie na vrátenie poskytnutej sumy Grantu alebo jeho časti pre porušenie
podmienky Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov zo strany TJ Považan.
III.

1.

Táto Dohoda je vypracovaná v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná
strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

2.

Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

3.

Zmluvné strany si Dohodu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a
zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek
omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

4.

Súčasťou tejto dohody je kópia Zmluvy o poskytnutí grantu č. 18144 uzatvorená
medzi Nádacia KIA Motors Slovakia a Telovýchovnou jednotou Považan
Nezbudská Lúčka.

Obec
V Nezbudskej Lúčke, dňa 14.05.2018

_____________________________

TJ Považan
V Nezbudskej Lúčke, dňa 14.05.2018

_____________________________
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