
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. MUNICIPALITY 
1/6/2011 

uzatvorená podľa § 51 a § 628 Občianskeho zákonníka č. v znení neskorších 
právnych predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

Článok I 
Zmluvné strany 

Poskytovateľ: 
Nadácia SPP 
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 
zapísaná: Register nadácií Ministerstva vnútra SR, registračné číslo: 203/Na-2002/689 
IČO: 31818625 
bankové spojenie: Tatra banka a.s. 
číslo účtu: 2925841265/1100 
zastúpený: Ing. Peter Kamenický, správca nadácie 
(ďalej len „Nadácia SPP") 

Príjemca: 
Obec Ivanka pri Nitre 
so sídlom: Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre 
IČO: 31827004 
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. 
číslo účtu: 0802269001/5600 
zastúpený: Ľuboš Gál 
(ďalej len „príjemca") 

Článok II 
Predmet plnenia 

9. Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie SPP zo dňa 29.3.2011 sa 
poskytovateľ zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančný príspevok vo výške 7 500 
EUR (slovom sedemtisíc päťsto euro) ďalej len „finančný príspevok" na projekt 
„Rekonštrukcia havarijného stavu miestneho rozhlasu". 

10. Finančný príspevok je poskytnutý na základe žiadosti príjemcu o podporu projektu: 
„Rekonštrukcia havarijného stavu miestneho rozhlasu" a je účelovo viazaný 
na realizáciu tohto projektu, ktorého popis a rozpočet tvoria neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy ako Príloha č . l . 

Článok III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že finančný príspevok uvedený v bode II. poskytne 
príjemcovi v termínoch uvedených v Prílohe č. 2 - Podmienky poskytnutia finančný 
príspevku, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

10. Príjemca sa zaväzuje, že finančný príspevok použije na verejnoprospešné účely a 
len spôsobom, ktorý je v súlade s §50 zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 
v platnom znení. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na všetkých príjemcom 
podporených partnerov a ich aktivity v rámci plnenia účelu použitia finančného 
príspevku podľa tejto zmluvy. 
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Článok IV 
Vrátenie finančného príspevku 

9. Príjemca je povinný vrátiť poskytnutý finančný príspevok poskytovateľovi v plnej 
výške a poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť, v prípade ak 
m) príjemca použije finančný príspevok v rozpore s účelom tejto zmluvy podľa čl. I 
n) príjemca sa dopustí takého konania, (i) ktoré môže ohroziť obchodné záujmy 

poskytovateľa alebo jeho zriaďovateľa; (ii) ktoré je v rozpore s platným 
právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä ale nielen vo vzťahu 
k účelu tejto zmluvy; (ill) ktoré je v rozpore s etickými princípmi a základnými 
pravidlami morálky a ako také môže ohroziť dobré meno a/alebo obchodnú 
povesť poskytovateľa, jeho zriaďovateľa 

o) príjemca nepredloží záverečnú správu podľa prílohy č. 2 a 3 tejto zmluvy. 

10. Odstúpenie od zmluvy je účinné písomným doručením oznámenia o odstúpení 
poskytovateľa od zmluvy príjemcovi a príjemca je povinný najneskôr do 30 dní od 
doručenia tohto oznámenia vrátiť poskytnutý finančný príspevok poskytovateľovi. 
Pokiaľ sa príjemca dostane do omeškania s vrátením finančného príspevku 
poskytovateľovi je príjemca povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% 
denne za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia. 

21. Vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími relevantnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

22. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
23. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak 

čoho ju podpisujú. 
24. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich 

zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 
25. Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží poskytovateľ, 

jeden eustream, a.s. a jeden príjemca. 

Ivanka pri Nitre, dňa Bratislava, dňa 11.4.2011 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

správca, Nadácia SPP 
poskytovateľ príjemca 
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