
2.2 Zmluvné stranI sa dohodli, Že Poskytovatel'poukáže sumu Finančných prostriedkov podl,a
bodu 2.1 tejto Zmluvy v celosti, a to najneskói v lehote do piatich (5) pracivných dní po tom,
čo bude Poskytovatel'ovi

a, doruČený bankou opeČiatkovaný platobný prevodný príkazna úhradu sumy faktúry
vYstavenej PoskYtovatel'om v zmysle Zm|uvy o dielo so splafirosťou prevodnéhó
Príkazu Páť (5) Pracovných dní odo dňa jeho zaslania PÓskytovateťovi vzmysle
tohto bodu Zmluvy (d'alej len ,,Prevodný pfikaz,) a

b, doruČené Čestné vyhlásenie Obce o tóm, že nóodvolá zadaný prevodný príkaz na
vYkonanie ÚhradY ako ani akokolVek inak nezabráni platňe vzmysle zadaného
Prevodného Príkazu a vykoná Úhradu s ciel'om naplnenia účelu tejto Zmluvy
definovaného_ v bode L2 tejto Zm|uvy, Súčasťou částného rryhlásenia bude á1
PÍsomná Žiadosť Obce o pos}rytnutie Finančných prostriedko-v 1"ro. č.rt*nJ
prehlásenia tvorí Prílohu č, 1 tejto ZmluvyJ a

c, nedÓjde k ukonČeniu tejto Zmluvy alebo Zmluvy o dielo a rovrrako ani žiadna zo
strán nevykoná úkon smerujúci k ukončeniu qýchio zm|úv,

Obec sa zavázuje sumu FinanČných prostriedkov vyplatenú jej podl'a tejto Zmluvy vrátiťvcelosti Poslqiztovatel'ovi v mene EUR najneskór vlóhote ao piáti^ch [5J pracovnýcň dní po
tom, ako budú Obci z Európskych štrukturálnych fondov poskytnuté prosťriedlry vpodobe
nenávratného finanČného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 na základe
Žiadosti Obce ako Žiadatel'a o nenávratnýŤinančný príipevok na opatrenie 3.4,L ,,Zál<ladnésluŽbY Pre vidiecke obYvatel'stvo", a to v súlade s Ůzafuorenou Zmluvou o poskytnutí
nenávratného finanČného Príspevku medzi Obcou a Pódohospodárskou platobnou agentúrou
č. PRO1619 zo dňa I3.6,2OL4 fďalej len,,Zmluva s PPA.)

V PríPade, ak Obec nenadobudne finančné prostriedky na základe Zmluvy s ppA ani do
Šiestich mesiacov [6) odo dňa podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami alebo bude
suma finanČných Prostriedkov poskytnu!ých v zmysle Zmluvy s ppA z akéhokol,vek dóvodu
niŽŠia ako suma FinanČných prostriedkov, zavázuje sa Obec poskytnuté Finančné prostriedky
Podl'a tejto Zmluvy vrátiť Poskytovatel'ovi, a to v lehote do piatich [5) pracovných dní odo
dňa uPlYnutia Šiestich [6) mesiacov od podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvn;imi stranami.

V PríPade, ak Obec PouŽije FinanČné prostriedky alebo čo i len ich časť vrozpore s účelom
tejto ZmluvY definovaným vbode 1,2 tejto Zmluvy je Pos}<ytovatel, oprávnený odstúpiť od
ZmluvY a Žiadať vrátenie poskytnuqých Finančných prostriedkov v celosti v lehote do piatich
(5J pracovných dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od zmluvy obci.

PoskYtovatel' súhlasí l W-, Že Obec je oprávnená uhradiť sumu Finančných prostriedkov
podl'a tohto Článku 7',mluuy kedykol'vek odo dňa účinnosti tejto zmluvy, teda aj skór než v deňsplatnosti stanovený podl'a bodu 2.3, resp.2.4 tohto článku žmluvy.

Povinnosť vrátenia vYPlatených Finančných prostriedkov je splnená pripísaním príslušnej
lu-Y FinanČných Prostriedkov na účet Pos}qytovatel'a vedený rró vseouecnej úverovej banke,
Č,_ Ú,: 1560974L5B/0200 alebo na iný banŘoqý účet, kto4ý Poskytovatel' oznámi písomne
Obci, V sPráve Pre adresáta sa Obec zavázuje uviesť názov o-bce a a-ko variabilný symbol číslofaktúry vYstavenej spoloČnosťou Slovanet, a.s. na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo,

Zmluvné stranY sa dohodli, že Finančné prostriedky nie je možné vrátiť formoujednostranného zápoČu alebo akoukolVek inou fořmou ako pripísaním na účetposkytovateťa, pokial'sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
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