
Dohoda o ukončení 
Zmluvy o poskytnutí dotácie

(ďalej len ako „dohoda“)

Mesto Spišská Nová Ves 
Radničné námestie 7,052 70 Spišská Nová Ves 
00 329 614 
2020717875
Ing. Pavol Bečarik, primátor
Primá banka Slovensko, a. s., pobočka Spišská Nová Ves 
SK16 5600 0000 0034 0042 2003

(ďalej len ako „poskytovateľ“)

EMKOBEL, a.s.
Rázusova ul. č. 1846,052 01 Spišská Nová Ves 
31 736 785 
SK2020032553 
2020032553
Ing. Marián Bubeník, riaditeľ spoločnosti 
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vl. č.: 830 
Primá banka Slovensko, a. s., pobočka Spišská Nová Ves 
SK05 1100 0000 0029 2082 6584

(ďalej len ako „príjemca“)

ČI.I
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je ukončenie platnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie (č. FP_062/2021) zo dňa 
31.05.2021 (ďalej len ako „Zmluva“), uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, ktorej predmetom je 
úprava podmienok poskytnutia dotácie príjemcovi, ako právnickej osobe, ktorej zakladateľom je mesto, a 
ktorá sa poskytuje na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia 
mesta z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany sa písomne dohodli, že platnosť Zmluvy končí dňom 10.09.2021.
3. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vo výške 141317,79 € (slovom:

stoštyridsaťjedentisíctristosedemnásf eur sedemdesiatdeväť eurocentov ) vráti poskytovateľovi 
bezhotovostným prevodom na bankový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto dohody najneskôr do 
ukončenia platnosti Zmluvy t.j. do 10.09.2021.

ČI. II
Záverečné ustanovenia

1. Na právne pomery neupravené touto dohodou sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné v 
Slovenskej republike.

2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Dohoda je uzatvorená v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a 
podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

Poskytovateľ:
Obchodné meno: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
IBAN:

Príjemca:
Obchodné meno: 
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Zastúpený: 
Zapísaný v : 
Bankové spojenie: 
IBAN:



4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená 
a táto dohoda bola vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzatvorená v tiesni ani za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

5. Zmluvné strany tejto dohody vyhlasujú, že si túto dohodu pred jej podpisom riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne v 4 právne rovnocenných 
vyhotoveniach podpisujú. Poskytovateľ obdrží 3 vyhotovenia a príjemca obdrží 1 vyhotovenie.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 27.08.2021

Za príjemcu:

na základe všeobecnej plnej moci


