
Sídlo:

lČo:
Dlč:

Bankové spojenie

Zastúpenie:

Sídlo:

lČo:
Dlč:
Bankové spojenie:

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

obec Krajné
Krajné 52,9L6 L6

00311715
202LO79698
Prima banka Slovensko, a.s.

sK11 5600 0000 0006 1838 L001

JUDr. Ján Konečník

Obec Lubina
Lubina 56,916 16

003LL731
202ro79720
VÚg a.s.

sK76 0200 0000 0040 6961 8253

lng. Martin BeňatinskýZastúpenie:

č!ánok l.
Predmet zmluvy

L. obec Krajné sa touto zmluvou zaväzuje prispieť obci Lubina peňažné prostriedky vo výške

255,88 EUR (slovom: dvestopäťdesiaťpäť eur osemdesiaťosem centov).
2, obec Lubina predmet zmluvy prijíma a zaväzuje sa prenechané peňažné prostriedky použiť

na účel uvedený v článku ll. a splnĺť d'alšie podmienky tejto zmluvy.

č!ánok ll.
Účetzm!uvy

1. Peňažné prostriedky uvedené v článku l., bod 1 bolĺ obci Lubina prenechané za účelom:

opieskovanie tumby,,Krajné" na pamätníku na vrchu Roh.

2. obec Lubina sa zaväzuje peňažné prostriedky použiť na účel v bode l. najneskôr do
3L.L2.2019.

článok lIt
Práva a povinnostizmluvných strán

1. obec Krajné sa zaväzuje peňažné prostriedky uvedené v článku l. bod L prevĺesť na účet

obce uvedený v záhlavízmluvy, a to jednorazovo najneskôr do 15 dníod uzavretia tejto

zmluvy.
2. Poskytovateľ je oprávnený skontrolovať použitĺe prenechaných prostriedkov, a za týmto

účelom je prijímateľ povinný bezodkladne písomne informovať obec o použití
prostriedkov formou vyúčtovania a umožniť poskytovateľovi vykonať kontrolu
v príslušnej dokumentácii prijímateľa.

3. V prípade, že prijímateľ porušísvoje povinnosti uvedené v článku ll., najmä tým, že

použije predmet zmluvy na iný než dohodnutý účel, je prĺjímateľ 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 zmluvy zaniká.

článok lv
Záverečné ustanovenia

1'. Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť a dopíňať len po dohode obidvoch zmluvných

strán, vo forme písomných dodatkov.

2. Zmluva sa Vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

4. Zmluvné strany sa so zmluvou oboznámili, porozumelijej a na znak súhlasu s ňou ju

podpisujú.
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