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ZMLUVA O POSKYTNUTí FINANČNÉHO PRíSPEVKU Grantový program SPPravmeTo č. 40/2018
uzatvorená podľa § 51 a § 628 Občianskeho zákonnlka Č. v znení neskorších právnych predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:

Poskytovateľ:
Nadácia SPP
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
zapísaná: Register nadácií Ministerstva vnútra SR, registračné číslo: 203/Na-2002/689
IČO: 31818625
IBAN: SK98 11000000002925841265
zastúpený: Mgr. Ondrej Šebesta, správca nadácie
(ďalej len "Nadácia SPP")

a
Príjemca: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
so sídlom: Krásno nad Kysucou 1642,02302 Krásno nad Kysucou
IČO: 891835
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0048 6284
zastúpený: PaedDr. Ján Palko
(ďalej len "príjemca")
Článok I
Predmet plnenia
1.

Na základe rozhodnutia

•••

Správnej rady Nadácie SPP zo dňa 6.6.2018 sa poskytovateľ zaväzuje

poskytnúť príjemcovi finančný príspevok vo výške 1000 EUR (slovom:jedentisíc
2.

eur), ďalej len

"finančný príspevok" na projekt: Remeslo má zlaté dno.
Finančný príspevok je poskytnutý na základe žiadosti príjemcu o podporu projektu: Remeslo má
zlaté dno a je účelovo viazaný na realizáciu tohto projektu, ktorého popis a rozpočet tvoria
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha Č. l, za účelom: podpora vzdelávania.

•
1.

2.

Článok /l
Práva a povinnosti zmluvných strán

Poskytovateľ odovzdá príjemcovi finančný príspevok prevodom na účet príjemcu uvedený
v záhlaví tejto zmluvy, po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami v termínoch
uvedených v Prílohe Č. 2 - Podmienky poskytnutia finančného
príspevku, ktorá tvorí
neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy.
Príjemca sa zaväzuje, že finančný príspevok použije spôsobom

a podľa podmienok,

ktoré sú

uvedené Prílohe Č. 2 - Podmienky poskytnutia finančného príspevku a v Prílohe Č. 3 - Pokyny
pre vypracovanie správ o použití finančného príspevku, ktoré tvoria neoddellteľnú súčasť tejto
zmluvy.
3.

4.

Príjemca sa zaväzuje, že finančný príspevok použije na verejnoprospešné účely a len spôsobom,
ktorý je v súlade s §50 zákonom Č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Toto
ustanovenie sa vzťahuje aj na všetkých príjemcom podporených partnerov a ich aktivity v rámci
plnenia účelu použitia finančného príspevku podľa tejto zmluvy.
Príjemca príspevku sa zaväzuje postupovať podľa § 7 Zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko
je poskytovateľ povinným subjektom podľa zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

