
Z,,nluvao spolupráci Yaĺ/uĺo
uzavretápodľa $ 51 zákona č. 40/1'964 občianskelro zákonníka v znení neskoršícl-r predpisov

(ďale|len "Zmluva")
uzatvotená medzl'

Poskytovatel': SAMSUNG Galanta, občianske združenie
ĺČo: +z 1'63 641'

sídlo: Hviezdoslavova 8O1 ,924 27 Ga|anta, Slovenská republika

zastupený: Maľcel l&álovič, člen pĺedsedníctva
Stanislav l(opecký, člen predsedníctva

Ján Nemašik, člen pľedsedníctva
zap. v Registĺi občianskych združenivedenom N[/SR
pod číslom: WS/1-900/90-36439

(ďale| len ako ,,Poslrytovatel"')

Pľiiímatel' Mesto Šaľa
Sídlo: Námestie Sv. Tro|ice 7,927 1'5 šaľa
tČo: oooo 30ó 185

konajúci: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

číslo účtu: SK48 1111 0000 00óó 27849005

(ďalej len ako ,'Priiímatel"')

(Poskytovateľ a Pľiiímateľ spolu ďale| len ako ,rZmluvné stľany')

1.1

r.2

1,.3

1,.1

1.5

Člĺnoľ l
Úvodné ustanovenia

Táto zmluva je čiastočne nepomenovanou zmluvou podľa $ 51 zákona č' 10/1'964 Zb' občiansky

zákonník v zneni neskoľších pľedpisov (ďalej len akó ,,občiansky zákonník") s prvkami daľovacej

zmluly podľa $ 628 _ 630 obči^rrrk.l'o zákonník. Poskytovateľ sa zaväzuie' že daruie_Prijímatel'ovi

peiražĺä pro.,ii.dky, ktoré sú poďelom zo zaplatene1 dane @"_d t.z;, za pľedpokladu splnenia

pod-i.rrát ,-'.r.d..rý.h v tejto Zm\uve, naimä v bode 3.3_ až 3.5 a v bodoch 4'l až 4'3, a to

spôsobom uvedeným v bode 3.2Zm\uvy a Pľijímateľ tento sľub priiíma.

Vzhľadom k tomu, že poskytované pľostĺiedky sú poďelom zaplatenej dane použiĺ.ým na osobitné

účely podľa $ 50 zákona sr)s/zool'z'z' odati 'príi-or' 
v..znení.neskorších pĺedpisov (ďale! len

^ko',,žákonä 
d".'i z pÁjmov"),je nevyhnutné aby_Pľiiímateľ pĺeukazoval Poskytovateľovi použitie

darovaných pĺostriedkov na účel uvedený v bode 1'4 teito Zm|uvy'

Poskytoíatei je ot'čianskym zdľužením, ktoré je v zmysle ust. $ 50 ods' 4 písm' a) z'ákona č'

95 /2OO3 Z.z. o dani z pújmov pĺijímateľom poďelu zaplatenej dane z príjmov'

Prijímateľ |e právnická o.ob^, kioľej má Ptskytovateľ v úmysle poskytnúť lrnančné. prostĺiedky

zísĹané oko päďel zap?atenej dane zpríimov 1ďále' len ako ,,Pľosttiedky"), a to na účel lymedzený

v ust. $ so ods. 5 písm. b) Zákona o da''i z pĺíjmov, a to konkĺétne za účelom podpory a rozvoia

športu.
Žmlu.rné stÍany Sa r'ryslovne dohodli, že Prostiedky budú pou-žité v súlade s účelom vymedzeným

v te|to Zm]uvea v ust. $ 50 ods. 5 písm. b) Zákona o dans' z pľí|mov na úhradu nákladov spojených

, ,"^lirá.io,, ĺýmeny oň.. ,, budoie kolkárne v meste Šaľa (ďalej len ako ,,Pľoiekt")' Náklady na

reallzáciu Projekru,' na ktorych úlrľadu sa Poskytovateľ na zá|<7ade tejto Zmluvy zaväzuje, su

špecifikovan é'v Čĺ. V. ods. 1 telto Zĺiruĺry (ďalej len ako ,'Náklady spoiené s ľealizáciou

Pľoiektu'').



2.1,

a)

3.J.

3.1.

Čtánok II
Predmet ZĺĺrluvY

Ptedmetom te|to Zmlurry ie použiúe Prostriedkov Posk1'19v21gľom prostĺedltT:T Priiímateľa

alebo priamo Priiímateľo-'rri"l'ot. dot6.12.2020, ato rýlrradne na účel podľa článku I bod 1'4

teito Zmlu\.), a zároveň v súlade s článkom I bod 1.5 teito Zmltrq' a za podmienok staĺrovenýclr

ďalei v teito Zmluve.

Článok III
Použitie pľostľiedkov

Zmlrrvné stfany sa dolrodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi v období do ú'12'2020

Prostriedk1. do výšky 20.00ó,- EUR (slovom: dvadsat'tisíc- euro), a to Spôsobom az^ podmienok

urred"ných v tomio čĺá'''t o a na účel Stanovený v článku I .bod 
1''t''

Posky1nu1ig Pľostľiedkov sa uskutoční preplatením a'/ aIebo. ulrľadením nákladov na reallzáciu

Pľoiektu a prípadne ďalších nákladorr_ pädľa článku V bod 5'1 bezpĺostľedne spo|enýclr

s realizáciou pľojektu, za kumulaĹívr'.ho .pň.,.ria podmie19k uvedenýclr v bode 3'4 tolrto článkrr'

Poskvtnutie Prostľiedkov sa uskutoční jedným z nasledujúciclr spôsobov:

i;" ä;;il;ftň;" spojenýcl-r s ľealizáciou Proiekru ,, -.Á. Priiímateľa a na účet Pri|ímateľa

alebonímurčeneit..tqo.or1.,t.j.dodár.ateľaslužiebspoienýclrsreal-izáciouProiektu(ďalei
len,,Priama úhĺada nákladov"), alebo

(b) Preplater.í- .ĺuoáo., .poienýcl_, s ľealizáciou Pľoieknr, ktoré Pľijímateľ už ulrradil (ďalei len

,,Refundácia nákladov")'
Zm\u.vné StÍany sa dolrodli, že:

a) V prípade Pĺamei í'1,raáy nákladov Poskytova-teľ uhľaď 
-"áĽidy 

spoiené s realizáciou Proiektu'

ktoré sťr podložené účtorrr.ý- dokladom r'r-y.l. zák9na č' $1 f 2OO2Z'z' oťlčtovníctve vzĺení

neskoršíclr pľedpisor' (ďaleile'' ako ,,Účtovný doklad"), n1 k1o1om bude ako objednávateľ alebo

r1,konávatel' služieb .po;""i.r_' s ľeaĹzácior' 
'Projektu 

uvedení' Pri|ímateľ so všetlĺými zákonom

iryžadovanými idenĺfiŕačnými údaimi, 
^ 

to z^kumulaúvneho splnenia nasledovných podmienok:

- z popisu na pĺedloženom Učtovnom doklade bude nepochybné, že ťlnančné prostľiedky na

ňom uvedené budú/bol'i použité na účel q'medzený v článku I bod 1'4 teito Zmluw' a

;ä;;;ei"ljti"""elro dokladu bud" n"poclrybĺe, že ltnančné pľostľiedky na ĺiom uvedené

u,raĺ/u"tĺ použité v súlade s článkom I bod 1'5 tejto Zmlul'1'" a

- Prijímateľom určená osoba podľa článku VII bo| 
7 ? r:)r:'Z..rl]1ulry q''koná kontrolu správnosti

oĺiginálu Účtovnélro dokladu alebo overenej fot-okópie Učtovného dokladu a

-PrijímateľpľedložíPosk1,tovateľovioľigináIUčtovnéhodokladualebool'eľenúfotokópiu
Učtovnélro dokladu najmenej 15 dní pred ielro splatnost'ou' a

_ Priiímateľ preďoží Päskytovateľorri doklud pľeukazuiúci reálnost' plnenia' .ku. 
ktorému sa

;;ffii Úei"""er'" dokladu a'ebo oveľená foiokópia Učtor.nélro dokladu viaže (ĺapt' I{úpna

,-ĺ,rrro, Zm\uva o ďelo, resp' objednávka, dodací list)' a

- budú splnené podmrenky podľa bodu 3'5 tohto člá1ku, 
-.-.

b) V prípade Refundáci" ,lákl^dov preplatí Prijímateľovi Učtovný doklad 
^ 

to z^ kumulatívnelro

splnenia nasledovrrýclr podmienok
- z ptedIož"''él-'o Utä"nélro dokladtl bude nepoclr1'bné' že finančné prostľiedky na ňom uvedené

bä[ použité na účel l'ymedzený v článku I bod 1''t teito Zm|ulry' a

- z predioženél",o Učioíného dokladu bude nepoclr1'bné, že finančné prostriedk1' na ňom uvedené

báL použité v súlade s článkom I bod 1'5 tejto Zm|u''ry' a

- Priiímateľom určená osoba podľa článku VII bo| ] š ,flr: Zmlulry q'koná kontrolu spĺávnosti

originá1tr Účtovnélro dokladu alebo oĺ,erenei fotokópre Učtovnélro dokladu, a

- Prijímatel, pĺedloží Poskytovateľovi originál Učtär'ného dok1adu alebo ol'erenú fotokópiu

Účtovnélro dokladu, a

- Pĺijímateľ pĺedloží'Poskytovatel'ovi doklad- p'."Yki':l.-ťľi reálnost' plnenia, ku ktorému sa

oľiginál Učtovnélro dokladu alebo overená foiokópia Účtovnélro dokladu viaže (napr' I{úpna

z-Trrrro, Zm\uva o ďelo, resp' obiednávka, dodací list)' a

- budú splnené podmrenky podľa 9odu 3'5 tolrto článku'

Poskytovateľ ulrtadí alebo pľeplad Učtovný doklad iba zasp1nenia podmienk)" že Učtovný doklad

a dokumentácia pľeuka zu1úca reálnost' pl.'".rio @up'. - 
I{úpna zmlur'a, Zm]ruva o dielo' resp'

objednávka, dodací list) budú Poskytovatei'orri p..diož.né a oäovzdané v období odo dňa podpisu

z

3.5.



3.6.

tejto Zmluv1. do 16'1'2.2020 a zároveň, že r, čase iclr predloženia a odovzdania nebude presialrnuq'

ltnančný lĺmrt podľa bodu 3.1 tol-rto článku'

Zmluvné Stran). Sa r1.'slovne dolrodlĺ a Prijímateľ sťrlrlasí' že posírdenie splnenia podmienok podľa

bodu 3.'l to1rto článku patĺí q'lučn. ,1o Ĺo-p"tencie Poskýtovatel'a. Poskytor'ateľ si r1'lrradzuje

právo neuhradit' čast' it.to ís.tt 1' náklad1''rJ'nalož-ené. Pĺiiímatel'om r'pľípade' ak Pĺiiímateľ

i.eprerrkáž", že náklad1, q.naložil na účel r1,11gdzený v článku I bod 1'4 teito Zm1ury'

Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok stanovelýcll u bode 3''ĺ písm' a) tohto článku trhraďt'

ijč;i.;ý J"r.l^J v lelrote splatnosti uved91e1 ,',o- Ulto'r,om 
"doklade 

a za podmienok stanovenýclr

v bode 3.4 písm. b) tolrto ĺtĺ.,ľ., preplatit' í'rijímateľovi Učtovný doklad v lehote do 15 dní odo

dňa kumulatír,nelro splnenia podrrĺ""ák stanovených v bode 3.4 písm. b) tolrto článku'

Článok IV
Pĺáva a povinnosti Zmluvných stĺán

Pĺijímateľ sa zaväzvje,že Posk1,t9r,'ateľovi predložína úlrraclu af a|ebo pľeplatenie' rýlučne Účtol'né

doklad1, alebo ich oveľené fotokópie, z Ltoqíclr Enančné prostriedk1' budú alebo -boli 
použité

rýliradne na účeI w,medzen1'v článku Lbod ĺ.+ teito Zmlur1'azátoveň' r'súlade s článkom I bod

1.5 teito Zmlvv.i. P.iií-"t"ŕ ie pol,inný pri plnení teito Zmiur1l posťupovat'tak, aby pri použití

Pĺostĺiedkov nedošlo k pon'še,'ň íl.o,r..'.1 ás.iplín1' v zmysle ust' s 31 zákona č' 523/2001Z'z' o

.orpočtooy.lr praviďácÉ veĺejnej spráĺy a o zmene a doplneĺrí niektoĺl clr zákonor''

Pľijímateľ sa zaväzuje, že Posk1,ävatĹľovi pĺ.edloží na úIrradu len Účtovne doklad1" z ktoryclr

finančné prostĺiedk1, u.rJĺ ot.uo ĹoL použite .f.k,ío-.r., lrospodárne a účelne' Prijímateľ sa zaväzlje'

že Poskytovateľovi predloží na úlrľadt len Účtor'né doklact1" pri ktoých skontroloval iclr spľávnost'

(súlad s platnými právnymĺ predpismi ln) " 
prostĺedníctvom Pľijímateľom uľčenej osob1' poďa

}h,',t ., vil uoa 7 .i teito Zm1u.ry powľďl opĺávnenost' iclr vystavenia.

Prijímateľ sa zaväzu1e;k'; Úlr;vnýclr däklad61' r"1''medzen1c! v článku III bod 3"t tejto Zmlury'

predložit, a odovzdat, Posk1,tovateľávi prípadne dialšie doklad1,, ktoľé budú špecifikovat' lýšku,

účel a spôsob použitia porkyĺ'.rý.li P.ásľi"dkov, ak t1ška, účel a spôsob použitia posk1'tngq'''1-'

Prostĺiedkov nie je zreiärá p.iu-á z účtovnýclr dokladov predložených Prijímatel'o.m podľa článku

III bod 3..ĺ tejto ZmiuT,,a to naineskôr v lelrote do oô dní odo dňa úlrrad1, alebo preplatenia

účtovného dokladu ,o' ,oor.;' Posk1'tovateľa' Pĺiiímateľ je povinný predložit'. a. odovzdat'

Poskytovateľorri ot'.-ti..-i.r' doúodor, ďalšie joklad)', ktoľé budír špeciírkovat' lýšku' účel a

spôsob použitia poskvtnuýclr Prostľiedkov.vžd1', keď lro o to Poskytovateľ požiada' a to najneskôt

do 5 dní odo dňa doručénia žiadosti na iclr predloženie a odovzdanie zo stĺan1' Posk1'to1'21g|2

Pdjímatel'or'i'
Poskytovatel' nie ie povinný uhtaďt' alebo pteplatiť' Učtovný doklad r'1'medzený r' člárrku III bod

3.'ĺ tejto Zmlurry, pokiaľ mu Priiímat.ľ .'äp..atoží aĺeodovzdá ďalšie doklady na predloženie

ktorychlroPoskytovatel'r'1''zvezapodmienokuvedenýclrvbode.l.3tejtoZmluq''
Äk v dôsledktr porušenia ktoĺejkoľvek z povinností ľriiímateľa podľa tejto Zmlur1' (naimä nie r'šak

ýlučne povinností podľa bodu -t'1 
^; 

+.l tohto číánku) v)niknú Poskytovateľovi akékol'vek

závázky, škoda alebo náklady (vľátane nákladov l.zniknur}clr v dôsledku uloženýclr sankcí alebo

pokút od orgánov veľeinej .prá.1, prípadne iných nárokov 
-vznesených 

voči Poskytovatel'ovi tĺetími

osobami) zaväzuje ,J ŕrĺj.-*' nähraďť Poskytovateľovi všetku škodu a r1''davk1" ktoré

Poskytovateľ .ĺ.teĺto súvislosti utqpí alebo ĺrynaloží, 1".. 
l": za predpokladv, že Poskytor'ateľ

pteukáže, že sa aktívne snažil zabÁnit' ,,",'iĹ.' akél_rokoľvek podobného záväzku' škody alebo

nákladu (napľ. pĺeuk áže, že v spľávnom konaní o uloženie p"t'"q' bol aktívn1' a r1'užil všetk1'

zákonné pľostriedky na svoju obi^.,., vrátane opľavnýclr pros.tĺiedkov)' Pĺiiímateľ nezodpovedá za

nák1ady r.ynaložené Poskyto'ateľom na právne ,t.rzuy aleĹo služby obdobnél-ro *ľ15"'' ktoľých

vynaloženie bolo spojené s akýĺnkoľvelir'rymálraním finančnýcl'r prostľiedkov od Priiímateľa alebo

tĺeúch osôb alebo.{'d",rko' spojenýc1, so zamedzením vzniku-záväzkor'' škod1' alebo náklador'

podľa tolrto bodu
V prípade, ak dôide zo Strany Pĺiiímateľa k porušenitr povinností r'rymedzenýclr v bode 1'I až 4'3

alebo k porušeniu ĺrnančne! ďsciplíny ,r r-y*l" ust 
-s 

31 
.záko.n1 

č' 523/2OO1Z'z' o rozpočtorryclr

pľavidláclr veĺejnej sprár,ry a o zmene o äopk'.,'i_niektor1'c1r zákonov, ie Pĺiiímateľ povinný

dotknutu čast', ktorei sa por.'šenie ýka Posk1:tovateľovi vľátit" a to v lelrote do 15 dní odo dňa

doručenia ýzr,ry naiclr viátenie zo Stfany Poskytovateľa' 
-.

Prijímateľ sa zaväzu1e,že osobám poveteným Poskytovateľom umožní kedykoľr'ek lykon kontĺoly

op.át rr..ro. ti, účelnos ti a lrospodárnosti použit'ia Pros tĺiedkor''

.+. 1

1.2

1.3

4.1

1.6

4.5

J

4.1



4.8 Prijímateľ sa zaväzuje písomne 
' 
informovat' Posk1'toy2teľa o všetkýclr podstatnýclr zmenáclr

6'kaiúciclr sa lrľijímateľ a a rcaIizácie Projekru, a to najmä, nie ĺ'šak lrylučne o skutočnostiaclr' ktoľé

maiú alebo b1' molrli mät' \.pl)ry na pln"nie pľedmetu tejto Zmluq" a to bez zbytočnélro odkladu

ododňa,ked1'saoniclrPľiiímatel'dozvedelalebomoholdozveďet'.
-+'9 Prijímateľ sa ,|'arázrie na 

'lastné- 
náklady r'1''lrotovit'-'ďakor'nú tabuľu s nasledo'ný v textom:

,,Dakuieme za Fĺnančnu podpoľr-r SÄ1V'ISUŇG Galanta", mlnimálne vo foľmáte Ä3' ktoĺá bude

trmiestnená na dobľe viditel,nom mieste v pfiestofoch kolkárne v ffleste Šaľa, a to naiĺreskôľ ktr dňu

31'.12'2020,pokraľ nie ie dolrodnuté inak'

ČlánokV
Náklady spoiené s realizáciou Pľojektu

5.1 Zanák1ad1. spojené s ĺealizáciou PĺoiektLr sa na účely teito Zmlul1' považujú :

a) Nák]ad1, sírvisiace s',1,menou okien a dveľí, paľapet, tienenia iclr osadením' nákupom materiálu'

dopľavou, montážou Pľojektu,

b) Níklady súvisiace s projekčnou činnost'ou,

c) Náklady súvisiace , ip.ärro., po'rclrlr, podiahy, koĺrstrukčné práce (klampiarske,.stoláľske a pod)'

d) ostatné náklady' ktorych oprávnenosť'o1.'olož.,'i^ bola pľeďiclr r'1'naložením písomne odsúlrlasená

Poskytol.ateľoÁ .'"'základe vopfed pod^,'"1 žiadosu 
-Pľijímateľom' 

oprávnenost' r'1''naloženia

ty-chto nákladov Posk1'tovateľ pĺ'o-"' powrdí.9"- 1: dní od doručenia trvedenej žiadosti'

\/ opačnom pľípade sa iovažujú ä.to ,-,ák1^äy za náklady, ktoré nie sír spoiené realizáciou Projektu'

ČtánokVI
ZánikZmluvy

6.1 Zm|tĺvasa uzatváťa na dobu určiú, a to do 16'12'2020'

6.2 Táto Zm\uva zaniká:
a) uplr'nutím času, na ktory bola uzavretá'

b) pi.orn.'o.' dolrodu Zmluvnýclr sttán,

;i iiporr"ao., jednei zo Zm|uvnýchstľán, a to uplynuúĺn kalendáľnelro mesiaca, nasleduiúceho

pomesraci'vktorombolar1,'poveďdoľučenádrulrejstfane,
d) iednostro.rný- od.rop"r''ľ' ä9 Zmlulry Poskytovaĺeľom, z dôvodu porušenia ktorejkoľvek

por'rnnosti Priiímateľa r1'plýwajúcei mu z tejto Zmlur'1''

Článok VII
Záverečné ustanovenia

7.1

7.2

1.3

1.+

Táto zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmlurT' (vrátane dodatkov zmlúv) poďa

ustanovenia $ 5a zákona č. ?1,I/20OO Z. z. o.Iobodr'o- pľístupe k informáciám v zneni neskorších

predpisov v spojení S ustanovením $ 47a ods. 1 zákon^'č.40f 1961 Zb' občianskelro zákonníka r'

).,.r'i ,'"rkoršiclr predpisor.' Táto ,á.rrr^ sa zverejňuie na rvebovom sídle Prijímateľa'

Táto zmlu'a nadobúda platnost' a ie pre zmluvne staĺy záväzná dňom podpisu oprávnenými

zástupcami oboclr 'ĺnlrr...'i.ll 
.trá.,. Ťáto zmluva nadobúda účinnost'dĺiom nasleduiúcim po dni ie!

zvereinenia na webol,om.íď. ľri|í-^teľa, r'súlade s ustanovením $ 5a zákona č' 21'1'/2000 Z' z' o

slobodnom príStupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoryclr zákonou 
'(zákon 

o slobode

intbrmácu) vznení neskoršíclr predpisov vspoiení s $ 47a zákona č' 10/1'961 Zb' občiansk1'

zákonník v zneni neskoĺšícl-r predpisov

Zm|uvnéstťany Sa rýslovne äoľ,áau, že ai v pľípade zániku teito Zmlur'y podľa článku VI bod 6'2

tejto Zmluqr, v platnosti ostávaiú úe ustanoänia Zmlt'o1'', ktoĺé upravujú nároky Zmluvných stľán

pte prípad porušenia zmlur.nýcl'l záväzkov,.ustanovenia o nálrtade škody, ako ai ďalšie ustanor'enia'

" 
nä4.r' iä zrejmé,že maiú platiť i P! zá1ku teito Zmlur'1'

Túto Zmlul''u je možné -..'i,' u aopĺĺ"ľ len formou porrup''" číslor'anýclr písomných dodatkov

podpísanýclr Zmluvnýmĺ stranämi_ -' .-

Zmluvrré Stfany sa johodl1 že akékoľvek písomnosti alebo' oznám enia zo strany Poskytovatel'a

budú Pľijímateľovi doručované na adresu ľri|ímateľa rrvedenú v záhlar'í teito Zmlury na kontaktnú

osobrr Ing. Petra Kárasová.' ktorá ie zátoveá Prijímateľom utčenou osobou na overor'anie

4
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7.6

spľávnosti lTstavenia účtovnýclr dokladov, alebo na inú adľesu alebo kontaktnú osobu Pľijímateľa

äpr.a pr..rĹá"^t.ľ.'. oznámenú Poskytor'ateľovi. Prijímateľ je povinný infoľmovat'.Poskytovateľa

o Ĺ^žd.i zmene kontaktnýclr údajov na Pdiímateľa alebo na kontaktnú osobu, ako aj o zmene

kontaktnej osoby, fesp. o i^.n, osoby na o.,.rorrorri. spľávnosti \Tstavenia účtovných dokladov, a

tobez zbytočného odkladu po ich zmene' : l . 1--
Zm|uĺ,né Stfany sa dolrodli, že akékoltek písomnosti alebo oznámenia zasielané doporučenou

poštou sa považuiú za doručené:

^. dňom prevzatia písomnosti;
b. .\, p.íp^d. odop.ätiu pľiiatia písomnosti, dňom, keď |ei priiatie bolo odopreté;

c. ,, p.ípud", ak ádľe.áŕ píso-.o.ti nebol zastilrnuý a písomnosť sa uloží na pošte, považuie sa

za doručenú up\,nuďm tretieho dňa odo dňa le1 ,rloženia, i keď sa adresát o jei uložení

nedozvedel;
d. v pĺípade, ak nie je možné doručit' písomnost'na adtesu uvedenú v Zmluve z dôvodu, že

adtesátníejezĺám),aĺnáadĺesaniejedruhejZmluvnejstraneznáma'písomnost'sa
považuje za doručenú dňom vrátenia nejoručenei zásielky odosielateľovi, i keď sa adresát o

doručení nedozvedel.

Zmluvné stÍany sa dohojľ, že'p.i pl.rán í Zm|ur' si budú poskytovat' vzájomnu súčinnost' a btrdú

r'ynakladat' ,rš.tko úsilie v .r'oľ'é p'äd.ľ'ádzat' r'zniku sporov z tejto Z...Iuĺry.

Äkékoľvek nároky alebo spory q,plýwajúce z tejto 'Ll.'oy 
alebo v súvislosti s ňou, sa zmluvné

strany pokúsi^ oyii.šit' ,rzájämnoo äohodorr. Äk nedôide o vzniknutom spore k dolrode. zmluvných

strán, ktoľákoľvek zo zm|uvnýclr strán ie oprávnená obrátit' sa s nál'ĺhom na príslušný súd'

Zmluvné Stfany sa dolrodli, žé vzt'ahy vzniknuté medzi nimi na základe te|to zmluv1' sa ľiaďa

slovenským pĺávnym poriadkom.
Zm|uvný pĺevod a postupenie práv a povinností Pľijímateľa z teito Zm]lwry nie sú možné bez

predclrádzajúcelro písomného súlrlasu Poskytovateľa'

Táto Zm|uva bola r'1'hotovená v dvoclr roínopisocl', v slovenskom iazyku, po jednom pre každú

zoZm\uvnýclr stĺán',- 
- 1 ''^^y:L^l: --.l-t^-'':',' ĺo ipi llcta že Zmivva

Zm1uvĺé ,i.^.y ,i ruto Zmlul,u prečítali, ĺy1rlasuiú, žr- t..i.ustanoven'am tozumelu'

r.yjadruie ich skutočnú, slobodnú a'vážnuvôľu, čo potvľdzujú svojimi podpismi na Zmluve'

V Galante, ano, ./3'..'. november 2020
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Poskvtovateľ

N'Igr. N{arcel I{ĺálovič, člen predsednícwa
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občianske zdľuženie
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SÄMSUŇG G alanta, oúčiansk" združenie Jozef

tor

I.g.
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Mgr' Ján Nemašik, člen pŕedsednícwa


