
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 1/2017-13 

 

 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ:   Miestna akčná skupina TOKAJ - ROVINA, o.z.  

sídlo:    Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie 

IČO:    42 109 108  

štatutárny orgán:   Miroslav Maďar, predseda združenia 

 

(ďalej len „MAS“)  

 

 

Prijímateľ:   Obec Zemplínske Jastrabie  
sídlo:    Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie  

IČO:    00 332216 

štatutárny orgán:   Miroslav Maďar, starosta obce  

 

(ďalej len „prijímateľ“)  

 

(prijímateľ a poskytovateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí finančného 

príspevku (ďalej len „FP“) zo strany MAS prijímateľovi za účelom poskytnutia FP  na skutočne vynaložené 

oprávnené výdavky v zmysle Výzvy na predkladanie žiadosti o FP č.: 1/2016 zo dňa 26.5.2016  zverejnenej na 

webovom sídle MAS (www.tokaj-rovina.sk). 

 

 

Čl. II. 

Termín realizácie 

 

Prijímateľ sa zaväzuje riadne ukončiť realizáciu predmetu zmluvy najneskôr do 31.12.2017.  

 

 

Čl. III.  

Výška FP 

 

MAS sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi FP maximálne v sume: 1 450,00 EUR (slovom: jedentisícštyristopäťdesiat 

EUR).  

 

Čl. IV.  

Účet prijímateľa 

 

MAS zabezpečí poskytnutie FP prijímateľovi bezhotovostne na prijímateľom stanovený účet: 

Banka:  VÚB Trebišov     

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK95 0200 0000 0000 0462 5622   
 

 

Čl. V.  

Špecifické povinnosti 

 
Prijímateľ sa zaväzuje spĺňať podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie žiadosti o FP č.: 1/2016 zo dňa 

26.5.2016  zverejnenej na webovom sídle MAS (www.tokaj-rovina.sk). 

 

Prijímateľ sa zaväzuje realizovať  predmet zmluvy na území SR v rámci územia pôsobnosti                                        

MAS TOKAJ – ROVINA, o.z.: Bara, Borša,  Čerhov, Černochov, Hraň, Hrčeľ, Kašov, Kožuchov, Kysta, 

Ladmovce, Malá Tŕňa, Novosad, Slovenské Nové Mesto, Sirník, Veľká Tŕňa, Viničky, Zemplín, Zemplínske 

Hradište, Zemplínske Jastrabie, Zemplínsky Branč. 



Čl. VI.  

Vyhlásenie zmluvných strán 

 

Prijímateľ vyhlasuje, že všetky úkony spojené s realizáciou predmetu zmluvy, ktoré vykonal pred podpisom zmluvy, 

sú v súlade s podanou Žiadosťou o finančný príspevok. 

 

 

Čl.VII.  

Ukončenie zmluvy 

 

Záväzky zo zmluvy zanikajú dňom poskytnutia FP na stanovený účet prijímateľa. 

 

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného 

dodatku k zmluve, podpísaného zmluvnými stranami.  

 

Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán. 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka.  

 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.                            

Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli, a že tento vyjadruje ich 

slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán. 

 

 

 

 

 Za poskytovateľa, dňa ..........................                  Za prijímateľa, dňa .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 .................................................................   ................................................................. 

 Miroslav Maďar, predseda                                    Miroslav Maďar, starosta obce  

 MAS TOKAJ - ROVINA, o.z.     


