Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
28/CKF/P/2021
Zmluvné strany:
Poskytovateľ
v zastúpení
IČO
DIČ
číslo účtu

:
:
:
:
:

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK a predseda Rady CKF
37836901
2021628367
SK89 0200 0000 0029 7605 1853
(ďalej len „poskytovateľ“)

Prijímateľ
v zastúpení
IČO
DIČ
číslo účtu

:
:
:
:
:

Obec Trakovice, Trakovice 38, Trakovice, 91933
Ľudovít Tolarovič, starosta obce
00313092
2021268172
SK12 5600 0000 0010 6203 9001
(ďalej len „prijímateľ“)

Úvod
Centrálny krízový fond (ďalej len „CKF") je účelový fond zriadený na základe
dobrovoľného rozhodnutia zástupcov miestnej samosprávy, zastúpených regionálnymi
združeniami ZMOS a regionálnej
územnej samosprávy zastúpenej
Trnavským
samosprávnym krajom.
Fond spravuje a vo všetkých právnych vzťahoch voči fondu vystupuje poskytovateľ. V tejto
činnosti sa riadi rozhodnutiami Rady fondu.

Čl. I
Predmet zmluvy
1.1
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na základe Uznesenia Rady
CKF regionálnej a miestnej samosprávy TTSK č. 117/2021 zo dňa 22.06.2021 a na základe
písomnej žiadosti prijímateľa.
1.2 Príspevok sa poskytuje za účelom riešenia projektu: Protipovodňové opatrenia na
Vanigovskom kanály.
1.3
Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky vo výške 2600,- EUR
(slovom dvetisícšesťsto EUR ) na účet prijímateľa najneskôr do 30 kalendárnych dní od
nadobudnutia účinnosti zmluvy.

1.4

Finančné prostriedky sú určené na úhradu bežných výdavkov použitých na riešenie
projektu Protipovodňové opatrenia na Vanigovskom kanály.

Čl. II
Podmienky plnenia zmluvy
2.1
Poskytovateľ poskytne finančné prostriedky formou prevodu zmluvnej čiastky na účet
prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
2.2
Prijímateľ je povinný použiť takto poskytnuté finančné prostriedky v súlade s čl. I.
tejto zmluvy na dohodnutý účel.
2.3
Prijímateľ predloží poskytovateľovi zúčtovanie finančných prostriedkov do 30 dní od
účinnosti tejto zmluvy, najneskôr do 10.12. 2021 formou zaslania kópie účtovných dokladov (
najmenej vo výške poskytnutého príspevku) na práce v súlade s poskytnutým účelom
príspevku .
2.4
Prijímateľ je povinný na základe uznesenia č. 100/2019 Rady CKF predložiť na Radu
CKF vyhodnotenie o použití týchto prostriedkov. Obsahom vyhodnotenia musí byť
zdokumentovanie stavu pred použitím poskytnutých finančných prostriedkov, projekt alebo
návrh realizačných prác, fotodokumentácia z realizácie prác, zaradenie do základných
prostriedkov pri technickom zhodnotení majetku, spôsob realizácie – dodávateľsky, alebo
vlastnými prostriedkami a pod.
2.5
Nepoužité finančné prostriedky je povinný prijímateľ vrátiť bezodkladne najneskôr do
13.12.2021 na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Zároveň zašle
poskytovateľovi avízo o vykonanej platbe.
2.6. Použitie finančných prostriedkov na iný než dohodnutý účel je považované za porušenie
tejto zmluvy a Štatútu CKF. Takto použité finančné prostriedky je prijímateľ povinný vrátiť na
účet CKF - SK89 0200 0000 0029 7605 1853 do 30 dní od zistenia neoprávneného použitia.
2.7. Prijímateľ sa zaväzuje na základe uznesenia č. 73/2014 Rady CKF informovať
o poskytnutí nenávratnej finančnej pomoci z CKF prostredníctvom obecných médií a na
úradných tabuliach obce (mesta).
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Čl. III
Záverečné ustanovenia
3.1
Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana, pričom platnosť zmluvy zaniká
po doručení písomnej výpovede druhej strane.
3.2
Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť len v písomnej forme po odsúhlasení oboma
zmluvnými stranami.
3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že so zmluvou sa dôkladne oboznámili a uzatvárajú ju
slobodne, vážne a vyjadruje vôľu zmluvných strán.
3.4
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia.
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