
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
09/CKF/2020

Zmluvné strany:

Poskytovatel'
vřastúpení
ICo
DIČ
bankové spojenie
číslo účtu

Prijímatel'
v zastúpení
ICo
DIČ
bankové spojenie
číslo účtu

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska l0,9I7 01 Trnava
Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK a predseda Rady CKF
3783690I
2021628367
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Trnava
sK89 0200 0000 00297605 1853
(ďalej len,,poskytovateť")

Obec Štefarron, Štefanov 347,906 45 Štefanov
František Chudý, starosta obce
00310077
2021039867
Všeobecná úverová banka a.s., Senica
SK04 0200 0000 0000 02321182
(ďalej len,,prij ímateť")

Úvod

Centrálny Wizový fond (ďalej len ,,CKF") je účelový fond zriadený na základe
dobrovoťnéhorozhodnutia zástupcov miestnej samosprávy, zastúpených regionálnymi
združeniami ZMOS a regionálnej územnej samosprávy zastúpenej Trnavským
samosprávnym krajom.
Fond spravuje a vo všetkých právnych vzt'ahoch voči fondu vystupuje poskýovatef. V tejto
činnosti sa riadi rozhodnutiami Rady fondu.

čt.I
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na základe Uznesenia Rady
CKF regionálnej amiestnej samosprávy TTSK č. 10912020 zo dňa 0t.06.2020 anazélklade
písomnej žiadosti prijímateťa.

1.2 Príspevok sa poskytuje za účelom riešenia následkov spósobených COVID 19.



1.3 Poskyovateť poskytne prijímateťovi finančné prostriedky vo výške 4 576,- EUR (slovom
štyritisícpáťstosedemdesiatšesť EUR) na účet prijímatel'a najneskór do 10 kalendárnych dní od
nadobudnutia účinnosti zmluvy.

I.4 Finančné prostriedky sú urěené na úhradu bežných výdavkov použiých na riešenie
následkov spósobených COVID 19.

čt. n
Podmienky plnenia zmluvy

2.I Poskytovateť poskytne finančné prostriedky formou prevodu zmluvnej ěiastky na účet
prijímateťa uvedený v záhlavi tejto zmluvy.

2.2 Prijímatel' je povinný použiť takto poskytnuté finančné prostriedky v súlade s čl. I.
tejto zmluvy na dohodnutý úěel.

2.3 Prijímateť predloží poslqrtovatefovi zúčtovanie finančných prostriedkov do 30 dní od
účinnosti tejto zmluvy, najneskór do 13.12. príslušného roku formou zaslania kópie úětovných
dokladov ( najmenej vo výške poskytnutého príspevku) na práce v súlade s poskytnutým
účelom príspevku .

2.4 Prijímateť je povinný na základe uznesenia č. l00l20l9 Rady CKF predložiť na Radu
CKF vyhodnotenie o použití týchto prostriedkov. Obsahom vyhodnotenia musí bť
zdokumentovanie stavu pred použitím poskytnutých finančných prostriedkov, projekt alebo
návrh realizaěných prác, fotodokumentácia zrealizácie prác, zaradenie do základných
prostriedkov pri technickom zhodnotení majetku, spósob rcalizácie - dodávateťsky, alebo
vlastnými prostriedkami a pod.

2.5 Nepoužité finančné prostriedky je povinný prijímateť vrátiť bezodkladne najneskór do
13.12. príslušného roku na účet poskytovateťa uvedený v záhlavi tejto zmluvy. Zároveřtzašle
poskytovateťovi avízo o vykonanej platbe.

2.6. Použitie finančných prostriedkov na iný než dohndnutý účel je považované zaporušenie
tejto zmluvy a Štatútu CKF. Takto použité finančné prostriedky je prijímateť povinný vrátiť na
účet CKF - SK89 0200 0000 0029 7605 1853 do 30 dní od zistenia neoprávneného použitia.

2.7. Prijímateť sa zavázuje na základe uznesenia č.7312014 Rady CKF informovať
o poskytnutí nenávratnej finančnej pomoci z CKF prostredníctvom obecných médií ana
úradných tabuliach obce (mesta).
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ó. uI
záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvu m6že vypovedať ktorakolŤek zmluvná strana, pričom platnosť zmluvy zaníká
po doručení písomnej výpovede druhej strane.

3.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy móžu byt'len v písomnej forme po odsúhlasení oboma
zmluvnými stranami.

3.3 Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktoqých poskytovatel] obdrží dve
vyhotovenía a žiadatel' jedno vyhotovenie.

3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že so zmluvou sa dókladne oboznámili auzatvaraji ju
slobodne, véňne a vyjadruje vóťu zmluvných strán.

3.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia.

Tmavadňa: 0B Júl'| 2020 štefanov dňa:

Jozef Viskupič
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