
ZMLUvA
o po§kytnutí grantu č.2912018

uzalvorená podťa § 628 Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany

Poskytovatel' grantu:
Fond zdravia Mesta Košice, n. f.
Zastipený: MUDr. Renátou Lenártovou, PhD. - predsedníčkou Správnej rady fondu

JUDr. Tiborom Bacsóm - správcom fondu
Adresa: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
lČo: :1256I2t,
Číslo účtu: SK35 0900 0000 0004 4256 3425
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa, a. s.

(ďalej len,,p o s ky t ov ate l"')

a

Prijímatel'grantu: Materská škola, Budapeštianska 1, 040 13 Košice
Zastipený: Mgr. Ivetou Strukanovou, riaditeťkou školy
Adresa: Budapeštianska 1,040 13 Košice
ICO:35559420
Číslo účtu: SK51 5600 0000 0005 0932 9001
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

(ďalej len,,p r ij ímate l"')

uzatvárajú podťa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníkav zneni neskorších predpisov túto
zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov:

čt.l
Zál<|adné ustanovenia

1. Predmetom a účelom zmluvy je poskytnutie grantu vo výške 600,00 € prijímateťovi
na projekt pod názvom ,,S ockom o preteky - športová detská olympiádď' na nákup
flexibežiek JLINIOR 2 v 1 (10 ks).

2. Poskytnutý grant je účelovo viazaný amožno ho použiť len na účel podťa bodu 1.

3. Grant sa poskytuje v zmysle štatútu poskytovateťa na rcalizáciu akcií verejnosti, fyzických
a právnických osób, ktoré sú v súlade s cieťmi poskfiovatel'a v meste Košice.

4. Poskytnutie grantu bolo schválené správnou radou poskytovatel'a dňa 08.10.2018
uznesením č. l2l20l8 v rámci grantového programu na rok 2018 - 2. kolo na tému:

,,Aktívny byť izdravo žiť".



l
čt. tl

Práva a povinnosti príjemcu

Grant sa poskytuje zásadne bezhotovostne.
Prijímateť je povinný uskutočniť projekt v zmysle č1. I do 10.12.2018.

lrijimateť má pouin rosť 15 dní vopred informovať poskytovateťa o uskutoěnení Projektu
v rámci prísluúného grantového p.Ógrumu (presný čas, miesto a čas konania projektu),

aby bolá zabezpeéeíá osobná ,ioasi člena správnej rady poskytovateťa Pri realizácii

projektu.
+. 

'rri;imat 
ey sa zavázqe, že pri každom verejnom šírení informácií o grante resP. o rea]lizácii

prÓ3.mo podťa tejto zmluvy bude zreteťně uvádzať,, s finančnou podporou Fondu zdravia

Mesta Košice, n. f,".
5. prijímateť je povinný preukázať, že finančné prostriedky pouŽil na urČený ÚČel vzmYsle

č1. I najneskór do I0.I2.20l8.
6. prijimateť sa zavázuje pteukázať použitie grantu predloŽením vyúČtovania výdavkov

(kópiami faktúr a účtóv vystavenými po dátume uzatvorenia zmluvy) azávercČnej sPrávY.

Závereóná správa musí obsahovať:
- výsledky aprínosy projektu,
- struěný opísanie priebehu rca|izácie,
- fotodokumentáciu, informácie z masmódií a pod.

7. y ptipade nesplnenia podmienok dohodnutých v tejto zmluve, najmá ak Prijímatel' PouŽije
grant v rozpore s touio zmluvou, alebo ak prijímateť nepredloží vyúětovanie výdavkov

irojektu, jó prijímateť povinný poskytnuté finančné prostriedky obratom vrátiť na ÚČet

port ytouátel'a. 
- podťa -po"uhY 

poruienia nesplnenia podmienok dohodnutých v tejto

zmluve však poskytovaieť 
^aZÓ 

určiť, že povinnosť prijímateťa podťa predchádzajúcej

vety sa vzťahuje len na dotknutú časť grantu.

čt. ttt
všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Obsah tejto zmluvy možno zmeniť len

stranami.

po vzájomnej písomnej dohode medzi zmluvnými

2, Zm|uva nadobúda platnosť dňorn jej

účinnosť nastane dňom nasledujúcim
oběianskeho zákonníka.

3. Zm1waje vyhotovená vdvoch vyhotoveniach. Každá zm\uvná strana dostane jedno

vyhotovenie zmluvy.

/ .1 /0. ,2u /ť
V Košiciach dř:.a ..,..... ( !.. ;......'.. -..... í.......

_lqstcvtovater gra" t,* Prijímatel' grantu:

podpísania obidvoma zmluvnými stranami a jej
- po ani .1..1 zverejnenia v zmysle ust. § 47a

1.
,,

aJ.
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}Úňr. riUořtbu.rO /
í

Xl,n^O,tŇ

Mgr. Iveta Strukanová i


