
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  
č. 41/2022 

                                                         

                                        Obec Poriadie  

Sídlo    :   Poriadie 114, 906 22 Poriadie 
IČO      :   00309842 
DIČ                             :   2021039812 
Bankové spojenie :   Všeobecná úverová banka, a. s. 
IBAN   :   SK27 0200 0000 0000 0622 6182 
zastúpenie  :   Mgr. Martin Pražienka, starosta obce 
                                            
a              
   
                                               Mesto Myjava 
 
Sídlo  :  M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava 
IČO   :   00309745 
DIČ                             :  2021081491 
Bankové spojenie :   Slovenská sporiteľňa  a. s.  
IBAN     :   SK94 0900 0000 0051 7156 9122 
zastúpenie  :   Pavel Halabrín, primátor mesta 
 
 

Článok I  
Predmet zmluvy 

  
1. Obec Poriadie  sa touto zmluvou  zaväzuje prenechať Mestu Myjava peňažné prostriedky 

vo výške 400,00 EUR (slovom:  štyristo   eur nula centov). 
2. Mesto Myjava  predmet zmluvy prijíma a zaväzuje sa prenechané peňažné prostriedky 

použiť na účel uvedený v článku  II a splniť ďalšie podmienky tejto zmluvy. 
   

Článok II  
Účel zmluvy 

 
1. Peňažné  prostriedky  uvedené  v článku I, bod 1 boli Mestu Myjava prenechané za 

účelom: 
organizácie 62. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2022.  

2. Mesto Myjava sa zaväzuje peňažné prostriedky použiť na účel uvedený v bode 1 
najneskôr do 31.08.2022. 

 
Článok III  

Práva a povinnosti zmluvných strán 
  

1. Obec Poriadie  sa zaväzuje peňažné prostriedky uvedené v článku I bod 1 previesť na účet 
mesta uvedený v záhlaví zmluvy, a to jednorazovo najneskôr do 15 dní od uzavretia tejto 
zmluvy. 

2. Poskytovateľ je oprávnený skontrolovať použitie prenechaných prostriedkov, a za týmto 
účelom je prijímateľ  povinný bezodkladne písomne informovať obec o použití 



prostriedkov formou vyúčtovania a umožniť poskytovateľovi vykonať kontrolu v 
príslušnej dokumentácii prijímateľa . 

3. V prípade, že prijímateľ poruší svoje povinnosti uvedené v článku II, najmä tým, že 
použije predmet zmluvy na iný než dohodnutý účel, je prijímateľ povinný poskytnuté 
peňažné prostriedky vrátiť poskytovateľovi do 30 dní od doručenia výzvy poskytovateľa, 
a to z dôvodu bezdôvodného obohatenia príjemcu. Vrátením peňažných prostriedkov v 
plnej výške táto zmluva zaniká. 

 
Článok IV  

Záverečné ustanovenia 
 
1. Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode obidvoch zmluvných 

strán, vo forme písomných dodatkov. 
2. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu. 
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. 
4. Zmluvné strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej a na znak súhlasu s ňou ju 

podpisujú. 
 
 
 
Poriadie  , dňa                                                                                 Myjava, dňa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................                                                           ..................................... 
     Mgr. Martin Pražienka                                                                 Pavel Halabrín 
        starosta obce                                                                              primátor mesta     
           
 
 
 


