Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 36/2018
OBEC ALEKŠINCE
Sídlo : Alekšince 389, 951 22 Alekšince
IČO : 00307726
DIČ : 2021062681
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a. s., IBAN: SK50 5600 0000 0008 0978 7004
zastúpenie : Radoslav Ťapušík
(ďalej len ako „Poskytovateľ“)
a
NINA BULLOVÁ
Sídlo : Alekšince, 951 22 Alekšince
Rod.číslo:
Bankové spojenie: v hotovosti
(ďalej len ako „Príjmateľ“)
Článok I
Predmet zmluvy
1.1 Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje prenechať Prijímateľovi peňažné prostriedky vo výške
300,00 € (slovom: tristo EUR nula centov).
1.2 Prijímateľ predmet zmluvy prijíma a zaväzuje sa prenechané peňažné prostriedky použiť na účel
uvedený v článku II a splniť ďalšie podmienky tejto zmluvy.
Článok II
Účel zmluvy
2.1 Peňažné prostriedky uvedené v článku I, bod 1 boli Prijímateľovi prenechané za účelom:
Reprezentovanie v športe- MotoCross na medzinárodnej úrovni
2.2 Prijímateľ sa zaväzuje peňažné prostriedky použiť na účel uvedený v bode 2.1 najneskôr do
31.11.2018.
Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje peňažné prostriedky uvedené v článku I bod 1.1 vyplatiť v hotovosti
z pokladne obce Alekšince, a to jednorazovo najneskôr do 15 dní od uzavretia tejto zmluvy.
3.2 Poskytovateľ je oprávnený skontrolovať použitie prenechaných prostriedkov, a za týmto účelom
je prijímateľ povinný do 15.12.2018 písomne informovať obec o použití prostriedkov formou
vyúčtovania a umožniť poskytovateľovi vykonať kontrolu v príslušnej dokumentácii prijímateľa .
3.3 V prípade, že prijímateľ poruší svoje povinnosti uvedené v článku II, najmä tým, že použije
predmet zmluvy na iný než dohodnutý účel, je prijímateľ povinný poskytnuté peňažné prostriedky
vrátiť poskytovateľovi do 30 dní od doručenia výzvy poskytovateľa, a to z dôvodu bezdôvodného
obohatenia príjemcu. Vrátením peňažných prostriedkov v plnej výške táto zmluva zaniká.

Článok IV
Záverečné ustanovenia
4.1 Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode obidvoch zmluvných strán, vo
forme písomných dodatkov.
4.2 Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, dva pre poskytovateľa a jednu pre prijímateľa.
4.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej
zverejnenia.
4.4 Zmluvné strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú.

Alekšince , dňa 16. 04. 2018

.........................................
Radoslav Ťapušík
starosta obce

.....................................
Nina Bullová

