
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. OSSD-NSPP-3/2015
uzatvorená podľa 51 a 628 Občianskeho zákonníka Č. v není neskorších právnych predpisov medzi týmito

zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:
Nadácia SPP
So sídlom: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
zapísaná: Register nadácií Ministerstva vnútra SR, registračně číslo: 203/Na-2002/689
IČO: 31818625
bankové spojenie: Tatra banka a.s.
číslo účtu: 2925841265/1100
zastúpený: Mgr. Ondrej Šebesta, správca nadácie
(d‘alej len „poskytovatel“)

a

P ríje m ca:
Obec Kluknava
so sídlom: Kluknava 177, 053 51 Kluknava
IČO: 00329274
bankové spojenie: Prima banka
číslo účtu: 3411984001/5600
zastúpený: Ing. Štefan Kováč
(dalej len „príjemca “)

Článok J
Predmet plnenia

1. Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie SPP zo dňa 4.8.2015 a v súlade s dodatkom č.3 k Zmluve
o spolupráci uzavretým dňa 3.8.2015 podľa Občianskeho zákonnika (51 zákona č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov) medzi Slovenským plynárenským priemyslom a.s., Nadáciou SPP a Ministerstvom
kultúry Slovenskej republiky, sa poskytovateť zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančný príspevok vo
výške 10 000 EUR (slovom: desaťtisk euro) na realizáciu projektu Kluknava - cestný model - drevený
krytý most

názov pamiatky: Kluknava cestný most - drevený krytý most
miesto pamiatky: Kluknava
číslo v ústr. zozname pamiatkového fondu: 4436
(čestné vyhlásenie vlastníka hnuternej kultúrnej pamiatky z projektu),

ktorý je súčasťou programu „Obnovme si svoj dom“.

2. Finančný príspevok je poskytnutý na základe žiadosti príjemcu Pamiatkový úrad SR o podporu projektu
podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy (Podmienky poskytnutia finančného príspevku) a je účelovo viazaný
na realizáciu tohto projektu, ktorého popis tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Priloha či.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že finančný príspevok uvedený v čI. II. poskytne príjemcovi v termínoch
uvedených v Prílohe č. 2 — Podmienky poskytnutia finančného príspevku, ktorá tvorí neoddeliteľnú

súčasť tejto zmluvy.
2. Príjemca sa zaväzuje, že finančný príspevok použije spósobom a podľa podmienok, ktoré sú uvedené v

Prílohe č. 2 — Podmienky poskytnutia finančného príspevku a v Prílohe č. 3 — Pokyny pre vypracovanie

správo použit!finančného prlspevku, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
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3. Príjemca sa zaväzuje, že obnovu pamiatky vykoná v súlade so zákonom Č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového Fondu podľa rozhodnutia príslušného krajského pamiatkového úradu.

4. Poskytovateľ je oprávnený, v súčinnosti s Ministerstvom kultúry SR, príslušným krajským pamiatkovým
úradom, príslušným stavebným úradom vykonávať kontrolu realizácie projektu, dodržiavania rozpočtu
a technologických postupov pri obnove pamiatok. V prípade zistenia nedostatkov v realizácii je
poskytovatel‘ oprávnený požadovať nápravu, prípadne aj vrátenie prostriedkov finančného prispevku
alebo jeho časti.

Čiánok III
Vrátenie finančného príspevku

1. Poskytovateľje oprávnený domáhaťsa vrátenia finančného príspevku, ak by sa príjemca správal k nemu
tak, že by tým hrubo porušoval dobré mravy alebo v prípade, ak použije predmet tejto zmluvy v rozpore
s úČelom finančného príspevku uvedeným v Čl. II a povinnosťami podľa článku III. tejto zmluvy.

2. Poskytovateľje oprávnený domáhať sa vrátenia finanČného prispevku aj v prípade, že príjemca nepoužil
alebo riadne nevyúčtoval finančný príspevok alebo minimálnu požadovanú spoluúčasť na financovanie
projektu špecifikovaného v Prílohe Č. 2 tejto zmluvy.

3. V pripade, ak sa príjemca sa dopusti takého konania, (1) ktoré móže ohroziť obchodné záujmy
poskytovateľa alebo jeho zriadovateľa; (ii) ktoré je v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej
republiky, ato najmä ale nielen vo vzťahu k účelu tejto zmluvy; (iII) ktoré je v rozpore s etickými
princípmi a základnými pravidlami morálky a ako také může ohrozíť dobré meno a/alebo obchodnú
povest poskytovateľa, jeho zriad‘ovatera

4. Spósob vrátenia finančného príspevku, resp. jeho časti, je uvedený v Prílohe Č. 2, Čl. 3/d.

Člúnok‘V
ZávereČné ustanovenia

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené v tejto zmluve sa nadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2. Zmluva nadobúda platnosťdňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečitali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podp(sali slobodne a vážne a ich zmluvnú voľnosť

nebola obmedzená.
5. Popis projektu v prílohe Č. 1 je informativny a presná špecifikácia bude upresnená v dodatkoch k tejto

zmluve na základe požiadaviek pníslušného krajského pamiatkového úradu alebo architekta projektu po
odkrytí zakrytých časti a zistení reálneho stavu a z toho vyplývajúcich požiadaviek na opravu, alebo
príslušných prístavieb a prekrytí, potrebných pre nové využitie objektu, požiadaviek statiky a podobne.

6. Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovatel‘ obdrží 1 vyhotovenie, pnijemca 1
vyhotovenie, a MK SR 1 vyhotovenie.

Kluknava, dňa If ď. 20/5 Bratislava, dňa 5.8.2015

Ing. Stefan Kováč Mgr. Ondrej Šebesta
Príjemca správca Nadácie SPP

Poskytovatel
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