
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

č.Ll2022

PosMovateri
obec košariská

906 15 Košariská 78
lčol 00309621
Dlč: 2o21o81480
Bankové spojenie: Prima banka slovénska a,s., lBAN: sK87 5600 0000 0046 7233 4007

Štatutárny zástupca: Štefan Antol, starosta obce

Přijímatel:
Nemocnica s poliklinikou Myjava

staromyjavská 59
907 01 Myjava
lčo: o0610721
Bankové §pojénie:5K32 818o 000 0070 00510651
Štatutárny zástupca: PhDr. Elena Štefíková, MPH

článok l
Predmď !mluW

1,1.ob€c Košariská §a touto zmluvou zavázuje prenechať Nemocnicis poliklinikou Myjava peňažné

prostri€dky vo výške so,(x) € (slovom páťdesiat eur, nula centov),

1,2, Nemocnica s poliklinikou MyjáVa predmét zmluvy prijíma a záVáluje sa prenechané peňažné

prostriedky použiť na účel uvedený V článku ll odstavec 2.1. a splniť ďalšie podmienky tejto

zmluW.

článok ll
tjčel zmluw

2.t. Peňažné prostriedky uvedené v článku l, bod 1,1. boli Nemocnici s po!iklinlkou Myjava

prenechané za účelom: skvalitnenle občerstvenla pre bezprí§pevkových daícov krvi.

2,2, Nemocnica 5 poIiklinikoú Myjava sa zavázuje peňažné prostriedky pou'iť na účel uvedenýv bode

2,1. na.ineskór do 30.11.2022,

clánok lll
Píává a povinnosti zmluvných stíán

3,1, obec Košariská sa zavá2uje peňažné prostriedky uvedené v článku l bod 1.1. previesť na účet

Nemocnice s poliklinikou Myjava uvedenýv záhlavízmluvy, a to najneskór do 15 dníod uzavretia

tejto zmluvy.

3.2, Poskytovatelje oprávnený skontrolovať použitie prenechaných prostriedkov, a za ťmto účelom

je prijímateí povinný bezodkladne písomne informovať obec o použití prostriedkov formou

Wúčtovania (príloha č. 1 zmluvy) a umožniť poskytovaterovi Vykonať kontrolu v príslušnej

dokuméntácii prUímateťa.

3,3. V prípade, že prijímater poruší svoje povinnosti uvedené v článku ll, najmě tým, že použije

predmet zmtuvy na inÝ než dohodnutý účel, je prijímater povinnÝ poskytnuté peňažné

pro§triedky vrátit poskytovatelovi do 30 dní od doručenia vÝzvy poskytovatera, a to z ddvodu



bezdóvodného obohátenia príjemcu, Vrátením peňažných prostriedkov V plnej výške táto
zmluva zaniká,

Článok lV
záverečné u§tanovenia

4.1. Ustanovenia tejto Zmluvyje možné menlť a dopÍňať len po dohode obidvoch zmluvných §tíán, vo
forme písomných dodatkov,

4.2. zmluva sa Whotovuje v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.
4.3. zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísaniá oboma zmluvnými stranami a účinno§t dňom

nasledujúcim po dni zverejnenia.
4.4. zm|uvné stíany sa so žmluvou oboznámjli, porozumelijej a na znak súhlasu s ňouju podpisuJú.

košariská, dňa Myjava, dňa,..,,.,...,

lv.á: ob"! KŇ3řiská,vj -
Nemocnica a poliklinikou

staromyjBvgká 59
907 01 M YJAVA

štefi.,.^ííol
starosta obce

PhDr. El€,.- -,.-,.,,-,-, ,... .,
pov€rená adením nemocnlce

Príloha č, 1


