
Nadácia EPH 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 20 17 /04OB002 

uzatvorená podľa§ 51 a§ 628 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") medzi týmito zmluvnými stranami: 

Poskytovateľ: Nadácia EPH 

Adresa: Cukrová 14, 811 08 Bratislava 

zapísaná: Register nadácií Ministerstva vnútra SR, registračné číslo: 203/Na-2002/1096 
IČO: 42 412 871 

bankové spojenie: J&T BANKA, a.s. 

číslo účtu: SK60 8320 0000 0012 0008 6931 

zastúpený: Mgr. Ivana štefunková, Správkyňa Nadácie EPH 
(ďalej len „poskytovateľ) 

a 

Príjemca: "MAGNÓLIA" ZSS 

so sídlom: Športová č. 11, 94701 Hurbanovo 

IČO/ČOP: 003 52 314 
bankové spojenie: štátna pokladnica 

číslo účtu: SK07 8180 0000 0070 0030 6431 

zastúpený: Ing. Alžbeta Groheova 
(ďalej len „príjemca") 

Článok 1 

Predmet plnenia 

1. Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie zo dňa 13. 07. 2017 sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť 

príjemcovi finančný príspevok vo výške 3000 EUR (slovom: tritisíc euro), ďalej len „finančný príspevok" 

na projekt"" V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ UM"". 
2. Finančný príspevok je poskytnutý na základe žiadosti príjemcu o podporu predloženého projektu a to po 

splnení podmienok zakotvených v ďalších ustanoveniach tejto Zmluvy, pričom použitie finančného 

príspevku je účelovo viazané na realizáciu projektu, ktorého popis je súčasfou žiadosti nachádzajúcej sa 

v Prílohe č.l - Popis a rozpočet projektu. 

Článok II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. 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 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Príjemca sa zaväzuje, že finančný príspevok použije spôsobom a podľa podmienok, ktoré sú uvedené 

Prílohe č. 2 - Podmienky poskyt nutia finančného príspevku a v Prílohe č. 3 - Pokyny pre spracovanie 

záverečnej správy o použití finančného príspevku, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. 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 



Nadácia EPH 
aj na všetkých príjemcom podporených partnerov a ich aktivity v rámci plnenia účelu použitia 
finančného príspevku podľa tejto zmluvy. 

Článok III 

Vrátenie finančného príspevku 

1. Príjemca je povinný vrátiť poskytnutý finančný príspevok poskytovateľovi v plnej výške a poskytovateľ 
môže od zmluvy odstúpiť, v prípade ak: 

a) príjemca použije finančný príspevok v rozpore s účelom tejto zmluvy podľa čl. 1 
b) príjemca sa dopustí takého konania, 

i. ktoré môže ohroziť verejnoprospešné aktivity a záujmy poskytovateľa alebo jeho zriaďovateľa a 
obchodné záujmy spoločnosti Energetický a prômyslový holding, a.s.; 

ii. ktoré je v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä ale nielen vo 
vzťahu k účelu tejto zmluvy; 

iii. ktoré je v rozpore s etickými princípmi a základnými pravidlami morálky a ako také môže ohroziť 

dobré meno alebo verejnoprospešné aktivity a záujmy poskytovateľa alebo jeho zriaďovateľa, 
alebo obchodnú povesť spoločnosti Energetický a prômyslový holding, a.s. 

c) príjemca nepredloží záverečnú správu podľa prílohy č. 2 a 3 tejto zmluvy. 

2. Odstúpenie od zmluvy je účinné písomným doručením oznámenia o odstúpení poskytovateľa od zmluvy 

príjemcovi a príjemca je povinný najneskôr do 30 dní od doručenia tohto oznámenia vrátiť poskytnutý 

finančný príspevok poskytovateľovi. Pokiaľ sa príjemca dostane do omeškania s vrátením finančného 

príspevku poskytovateľovi je príjemca povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% denne za 
každý deň omeškania až do úplného zaplatenia. 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími relevantnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú. 
4. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť 

nebola obmedzená. 

5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ obdrží 1 vyhotovenie a príjemca 1 
vyhotovenie. 



~ Nadácia EPH 

Prílohy: 

č. 1 Popis a rozpočet projektu (Formulár žiadosti o príspevok) 
č. 2 Podmienky poskytnutia finančného príspevku 
č. 3 Pokyny pre spracovanie správy o použití finančného príspevku 
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V ..................... , dňa . Og .2.D1"} Bratislava , dňa: 13.07.2017 

"MAGNÓLIA" ZSS 

Ing. Alžbeta Groheova 

Štatutárny zástupca 
Í 

Nadácia EPH 
Mgr. Ivana Štefunková 

Správkyňa Nadácie 

póskytovateľ 


