
Zmluva o poskytnutífinančného príspevku oPoRA č.23/2o1tuzatvorená pod|,a 5 51a 5 628 občianskeho zákonníka č. v znení neskorších právnych predpisov medzi
týmito zmIuvnými stranam|:

Poskytovatel'
Nadácia SPP
M|ynské nivy 44/a,825 1'1, Bratislava
zapísaná: Register nadáciíMinisterstva vnútra SR, registračné čís|o: 203/Na-2OO 2/689|Čo: 31818625
bankové spojenie: Tatrabanka a.s'
čís|o účtu : 2925841'265 / 1Joo
zastúpený: Ing. Peter Kamenický, správca nadácie
(d'a lej len,, poskytovatel,,,)

é

Príjemca
Domov sociálnych služieb
so síd|om: Drábsko 24
976 53 Lom nad Rimavicou
|Čo: 00632317
bankové spojenie: Štátna pok|adnica
čís|o účtu: 7000398399 /8I8o
zastúpený: PhDr. Janka Račáková
(d'a |ej len,, príjemca..)

čtánok t
predmet plnenia

1. Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie SPP zo dňa26.4'2OJ.1. sa poskytovate|,zavázujeposkytnúť príjemcovi Domov sociá|nych s|užieb finančný príspevok vo výške 1ooo € (s|ovom

H;filLld,a|ej 
|en ,,finančný príspevok,.) na projekt pred|ožený V grantovom programe

2. Finančný príspevok je poskytnutý na zák|ade žíadosti príjemcu o podporu projektu zo dňa3.marca 201'1 pred|oženého do grantového program.u oPoRA a je úče|ovo viazanýna reaIizáciu tohto projektu, zameraného na reaIizáciu individuá|neho p|ánu rozvoja pre:k|ientka Marika za úče|om; podpora sebarealizácie k|ientky - kurz tkania .Popís a rozpočet projektu tvoria neodde|íte|,nú sÚčasť tejtá zm|uvy ako Prí|oha č']..3. Poskytovate|,odovzdá príjemcovi finančný príspevok prevodom na účet príjemcu uvedenývzáh|avítejto zm|uvy, po podpísaní tejto zm|uvy oboma zm|uvnými stranami v termínochuvedených v Prí|ohe č' 2 _ Podmienky poskytnuťio finončného príspevku, ktorá tvoríneoddeIite|,nú súčasť tejto zmIuvy.

čIónok tt
Práva a povinnostizmluvných strán

1. Príjemca sa zavázuje, že finančný príspevok použíje spósobom a pod|,a podmienok, ktoré súuvedené Prí|ohe č, 2 _ Podmienky poskytnutia finončného príspevku a v Prí|ohe č' 3 - Pokyny,J,Í,Y,Í,|,,vanie správ o použitífinončného príspevku, ktoié tvoria neodde|íte|nú súčasť tejto

2. Príjemca sa zavázuje, že finančný príspevok použíje na verejnoprospešné úče|y a IenspÓsobom, ktorý je v sú|ade s 550 zákonom č. 595/2 OO3 Z,z'o daní z príjmov v p|atnom znení,Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na všetkých príjemcom podporených partnerov a icn aktivityv rámci p|nenia úče|u použitia finančného príspevku pod|,a tejto zm|uvy.
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Článok tIt
Vrátenie finančného príspevku

Príjemca je povinný vrátiť poskytnutý finančný príspevok poskytovate|bvi v plnej výške
a poskytovate|,mÓže od zm|uvy odstúpiť, v prípade ak
a) príjemca použije finančný príspevok V rozpore s účelom tejto zmIuvy pod|,a č|' I

b) sa obdarovaný dopustí takého konania, (i) ktoré móže ohroziť obchodné záujmy
poskytovate|'a a|ebo jeho zriad,ovate|.a; (ii) ktoré je V rozpore s p|atným právnym
poriadkom S|ovenskej repub|iky, a to najmá ale nie|en vo vzťahu k účelu tejto zmluvy; (iIl)

ktoré je V rozpore s etickými princípmi a zákIadnými pravidlami morá|ky a ako také móže
ohroziť dobré meno a/a|ebo obchodnú povesť poskytovate|,a, jeho zriadbvate|,a

c) príjemca nepred|oží záverečnú správu pod|,a prí|ohy č.2 a 3 tejto zmIuvy.

odstúpenie od zmIuvy je účinné písomným doručením oznámenia o odstúpení poskytovateťa
od zmIuvy príjemcovi a príjemca je povinný najneskÓr do 30 dní od doručenia tohto
oznámenia vrátiť poskytnutý finančný príspevok poskytovatelovi. PokiaÍ sa príjemca dostane
do omeškania s vrátením finančného príspevku poskytovateťovi je príjemca povinný zap|atiť
úrok z omeškania vo výške 0,05% denne zakaždý deň omeškania až do úp|ného zaplatenia.

článok tv
Záverečné ustanovenia

Vzťahy medzi zmIuvnými stranami bIižšie neupravené vtejto zmIuve sa riadia prísIušnými
ustanoveniami občianskeho zákonníka a d,a|šími relevantnýmivšeobecne záváznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
ZmIuva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmIuvnými stranami.
ZmIuvné strany preh|asujú, že si zmluvu prečítali, sjej obsahom súh|asia, na znak čoho ju
podpisujú.

ZmIuvné strany prehlasujú, že predmetnú zmIuvu podpísali sIobodne a vážne a ich zmluvnú
vo|,nosť nebo|a obmedzená.
Zm|uva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch' Jeden exemp|ár je určený pre poskytovate|,a
a jeden pre príjemcu,

Lom nad Rimavicou, dňa i..{ zo7'7 Bratis|ava, dňa 28.4'201"t
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Príjemca

PhDr. Janka Račáková
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Poskvtovatel , ', .'/

Ing. Peter Kamenický
správca Nadácie SPP

Prílohy:

Č. t lopis a rozpočet projektu
č. 2 podmienky poskytnutia finančného príspevku
Č' 3 Rokyny pre spracovanie správy o použití finančného príspevku
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