
Zmluva o poskytnutí finančných pľostľiedkov
č. ,//lÍ^/7

OBEC KRAJNE

: Krajné 52,9l6 I6
:00311715
2021079698
: Pľima banka Slovensko, a. s.,IBAN: sKl l5600000000061838100l
: JUDr. Ján Konečník

a

Sídlo
IČo
DIČ
Bankové spojenie
zastúpenie

Sídlo
IČo
DIČ
Bankové spojenie

MESTO MYJAVA

zastupenie

: M. R. Štefánika 56014,907 14 Myjava
: 00309745

: 2021081491
: UniCľedit Bank Czech Republic and Slovakia a' S. 

'IBAN: SK05 I 1 1 10000001 431030062
: Pavel Halabľín, primátoľ mesta

článot I _ Pľedmet zmluvy

1. obec Kľajné sa touto zmluvou zaväzuje prenechať Mestu Myjava peŤlažné prostriedlry vo Ý;7ške

250'00 € (slovom: dvestopäťdesiat EUR nula centov).
2. Mesto Myjava pľedmet zmluvy prijíma azaväzuje sa pľenechané peňažné pľostriedky použiť na

účel uvedený v článku II a splniť ďalšie podmienky tejto zmluvy.

článoľu-Úĺetzmluvy

l. Peňažné pľostriedky uvedené v článku I, bod l boli Mestu Myjava prenechané za účelom:

oľganizácie 60. ľočníka Medzináľodného folklóľneho festivalu Myjava 2019.

2. Mesto Myjava sa zaväzuje peŤlažné prostriedky použiť na účel uvedený v bode 1 najneskôr do

31.08.2019.

čtánoľ III - Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

obec Krajné sa zaväzuje peňažné prostriedky uvedené v článku I bod l previesť na účet mesta

uvedený v záh|aví zmluvy, a to jednorazovo najneskôľ do l5 dní od uzavľetia tejto zmluvy.
Poslgrtovatel' je oprávnený skontrolovať použitie prenechaných prostľiedkov, a zaýmto účelom je
pľijímatel' povinný bezodkladne písomne infoľmovat'obec o použití pľostľiedkov foľmou
vyúčtovania a umožniť poskýovatelbvi vykonať kontrolu v príslušnej dokumentácii prijímatelh.
V prípade, Že prijimatel' poľuší svoje povinnosti uvedené v článku II, najmä ým, Že pouŽije

predmet zmluvy na iný než dohodnuý účel, je pľijímateľ povinný poslgrtnuté peňaŽné prostriedky

vrátiť pos\rtovatelbvi do 30 dní od doľučeniaYýTvy poskýovateľa, ato z dôvodu bezdôvodného
obohatenia príjemcu. Vľátením peňažných prosffiedkov v plnej qýške táto zmluva zaniká.
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čtánoľ ľ{ -Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť a dopĺĺať len po dohode obidvoch zmluvných stľán, vo
forme písomných dodatkov.

2. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch ľovnopisocho dva pľe každú zmluvnú stranu.

3. Zmluvanadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

4. Zmluvné strany sa so zmluvou oboznámili, poľozumeli jej a naznak súhlasu s ňou ju podpisujú.

Krajné, dňaZl.05.2019 Myjava, dňa2l05.20l9
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PavelHalabrín
pľimátor mesta


