
III. PODMIENKY POSKrTNUTIA FINANČIVÝCH PROSTRIEDKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Že Poskytovatel'poskytne Finančné prosřiedky podl,a čl, II. bod2.7 tejto Zm|uvy Obci bezúro čne.

poskytovatel'vyhlasuje., 
Že Finančné prostriedky post<ytuje obci na základe svojej dobrej vóle,v záujme naPlnenia Ú,Čelu 

_tejto Zmiuvy a nie za účelóm dosiahnutia zisku z poskytnutiaFinanČných Prostriedkov obci. Poslryttva_te_l' pos}<ytuje Finančné prostriedky na základeqýslovnej žiadosti obce v súlade s čt. Iibod z,z těito ŽÁ;w
Pre PríPad, Že sa obec dostane do omeŠkania s vrátením Finančných prosŤiedkou ZmluvnéstranY sa dohodli, Že obec uhradí Poskytovatel'ovi úrok z omeškania vo qýške 0,5 o/o z dlžnejsumY a to za kaŽdý aj zaČarý deň omeŠkania, počnúc dňom nasledujúcim po dni, kedy malabYť suma FinanČných Proitriedkov vrátená až do vrátenia úplnej sumy poskytnuqlích

I;1ilť.'rlfiij$|:1*v, 
Táto dohodnutá sadzba,i.om") á-eškania sa upí"tii poe". .át";

IV. zÁvEREčrun usreruoVENIA

4,L Táto zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania všet!ý chzávázkov znejvyplýuajúcich.

4,2, Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.
4'3' Zmluva bola vYhotovená vo dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zo Zmluvných stránobdrží po jednom [1) vyhotovení Zmiuvyi povahou originálu.

4'4' Zmluvné stranY sa dohodli, že v prípade, ak by boli alebo sa stali niektoré z ustanovení tejtoZm|uvY nePlatné resP. neaplikóvaiel'né, neúude ým dotknutá ani obmedzená platnost,ÚČinnosť a vYkonatel'nosť osiatnýchustanoveni i";tá Ž*rurry. Zmluvné strany sa zavázujú, žetakto dotknuté ustanovenie Zmlúvy bude nahraaene inlim irávne .elerrantn;ím ustanovenímresP, inou dohodou sledujúcou ÚČel pÓvodného ustanovenia najneskór vlehote pátnásť [15)dní od zistenia nePlatného aIebo neúčinného ustanovenia, ustanovením platným.

4,5, Ustanovenia tejto Zmluvy je moŽné meniť len na základepísomnej dohody Zmluvných sřánformou očíslovaných dodatkov.

4,6, Táto Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskejrepubliky.

4,7, Bez toho, abY tým bolo dotknuté ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy,Zmluvné strany sadohodli, Že PouŽitie akéhokolVek ustanovenia ktoréhokolVek prá"""rr"'p*apisu SlovenskejrePubli}qY, kto13.nie ie kogentné, je qýslovne vylúčenJ u .orsrhu, v ktorám by jeho použitie

ffiiÍ;-'"iť 
(ČiastoČne alebo úPlnej význai areuo ,ieer r<torerrotoivet ustanove;ia tejto

4'B' Zmluvné stranY vYhlasujÚ, Že ustanovenia tejto Zm|uvyo poskytnutí finančných prostriedkovboli individuáIne medzi nimi dojednané, oúe z-Úine .t any a ich právny zástupcovia (akqýchto majÚJ mali moŽnosť oboŽnámiť sa s obsahom zmluvy, vyjadriť sa k nej a jej zneniedoplniť o svoje prípadné pripomienky.

4,9, Zmluvné stranY si tuto Zmluvu preČÍtali, jej obsahu rozumejú na znak súhlasu ju slobodne,váŽne, bez omYlu a tiesne a inak nápaanýcÍr ner"iirroánYch okolností vlastnoručne podpisujú.
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