
Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnost'v roku 51101201

v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

medzi

Zmluvnou stranou 1: Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
zapísaná v oR okresného súdu žilina, odd.: Sa, vložka č.: 306/L

lČb: 31637051 lČ opn: sK202o431116
Zastú pená: I n g. M iloslavom Č u rilIom, predsedom_predstavenstva

Dipl. lng. Bernhardom Peschekom MBA, prezidentom

spoločnosti

a

Zmluvnou stranou 2: Obec Maňinček
Martinček 83, 034 95 Martinček
lčo: oogtsoeo
Zastúpená: Jurajom Bobekom, starostom obce

čl. 1
Predmet zmluvy

Zmluvná strana 1 sa zavázuje poskytnúť finančnú čiastku 5.000 € (slovom Páťtisíc eur) na

nižšie uvedený účet zmtuvné; siraný 2. Finančná čiastka bude pouŽitá zmluvnou stranou 2

výhradne na účely tejto zmluvy.

ól,2
Účel zmluvy

Finančnú čiastku vo výške 5.000 € sa zmluvná strana 2zavázuje pouŽit. v roku 2019 výluČne

na projekt: ,,Zlepšeníe prostredia v obci" v rámci ktorého sa finanČné ProstriedkY PouŽijú
ronrreine ná projekt: ,,Vybudovanie chodníka ku kultúrnej Pamiatke v obci MartinČek."

čl. 3
Povinnosti zmluvnej strany 1

Zmluvná strana 1 sa zavázuje poskytnúť finančnú čiastku v sume 5.000 € na ÚČet:
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povinnosti zi|iu4vne; strany 2

Zmluvná strana 2 s.azaYázuje použit'celú finančnú čiastku na účel zmluvy. Zm]uvnástrana2 9a zavázuje PoskYtnúť kópie všetkých dokladov preukazujú." pouiitié finančnej čiastky
ŠPecifiko_vanejv Článku 2. Porušenie tejto.povinnosti Óa považÚle za podstatné porušénie tejózmluvY. Zm]uvnástrana 1 má právo na vrátenie časticeňy uvedenejv elanru 2,ktorúzmluvná
strana nezdokladuje relevantnými dokladmi.

Oastripen!! 1O .r'uu,
KaŽdá zo zmIuvných strán je oprávnená odstúpit' od zmluv y bezudania dóvodu.

čl. 6
Náhrada škody

zmluvná strana 2 sa zavázuje nahradit' zmluvnej strane
nepoužije finančnú čiastku v hodnote 5.000 € na účely
vznikne majetková ujma.

1 skutočnú škodu a ušlý zisk, ak
tejto zmluvy a zmluvnej strane 1

č1.7
Platnost'zmluvy

4rlYrl je Platná podpísaním oboma zmluvnými stranami a platnost, trvá do 30.06.2020.
AkékoÍvek zmenY a doPlnky sa uzatvárajú výlúčne v písomne; forme a po podpísaní oboma
zmluvnými stranami sa stávajú neoddelitelňou súčast'ou tejtó zmluvy.'Uzátvorené práva a
Povinnostizmluvných strán sa riadia len obsahom tejto zm|uvý. Zduvása vyhotovule v ovocň
rovnoPÍsoch, PriČom jeden dostane zmluvná strana i a jedeň zmluvná straňa 2.

V Ružomberku, dňa 4/ n !n{/
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" /fu/L",
zmluvná strana 21 Juraj Bobek

mluvná strana 1

Miloslav Čurilla

ffi

strana 1



k Zm!uva
Dohoda

poskytnutí finančnej ěiastky na ěinnost'v roku 511012019
v zmysle § 51 Oběianskeho zákonníka

medzi

Zmtuvnou stranou 1: Mondi SCP, a.s.
Tatranská cesta 3,034 17 Ružomberok
Zastúpená: Mgr. lvanou Keyzlarovou, riaditefkou lludských zdrojov

a

Zmluvnou stranou 2: Obec Martinček
Martinček 83, 034 95 Martinček
lčo: oogt sogo
Zastúpená: Jurajom Bobekom, starostom obce

pre uvedený predmet zmluvy a účel zmluvy sa zmluvná strana 2 zavázuje,,

- umiestniť na uvedenom mieste logo - Mondi SCP náŠ najlePŠÍsused,
- urobiť fotografiu pred realizáciou a po realizácii a doložiť ju,

- predložiť uiledené materiály do 2 mesiacov po ukončení projektu,
_ dáva súhlás, že projekt móie byť verejnosti komunikovaný zo zmluvnej stranY 1,

_ priložiť s dokumentóm stručný popis čo špeciálne projekt riešil,

- umožniť vidieť skutkový stav pred realizáciou a po realizácii.

V Ružomberku, d ňa,,,,,.(!:,,.,,1i.. .,? ?.':1,
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