ZMLTIVA O PRISPEVKU
Zmluvné strany:
PosĘrtovateľ :

CooP Jednota Krupĺna, spotrebné družstvo
Svätotrojičnénám. 22,963 01 Kľupina

lČo: 00169

021

DIČ,:2020473950
Ič pre DPH: sK2020473950
Zapísanév oR Okľesného súdu B. Bystrĺca, odd.: Dr., vložka 80/S
V zasfupení: Ing. Jozef VahančĘpredseda predstavenstva
Ing. Ján UngvaľsĘ' podpľedseda predstavenstva
Príjemca:

obec Vígl'aš
Zvolenská 1
96202 Vígl'aš
rČo:00320382
V zastupení: Ing. Róbeľt ZáchensĘ, staľosta obce

Poskytovateľ a pľíjemcauzatyźtajúv zmysle Štatutu Fondu členov a funkcionĺĺľovtuto zmluvu.

Čl.l.

Predmet zmluvy
posĘrtnutie
pľíspevku
1. Predmetom zmluvy
formou nákupných poukrĺžok vhodnote 60'_ EUR
z Fondu členov a funkcionaĺov pre obec Vígl'aš, pľi pľíležitostiuskutočnenia výročnej členskej schôdze
Zo SZPB, ktorá sa uskutočnídřn22.02.2020.

je

čl u.
PodmienĘ posĘtnutia pľíspevku

poukáŽĘ) po podpísani zmluvy zmluvnými
stranami.
2. PosĘrtovateľ má pľávo vykonať kontrolu vylžitiapríspevku.
3. PosĘrtovateľ má právo písomne vypovedať zmluvu ažiadaťvrátenie príspevku v plnej výške v prípade, ak príspevok nebude použiý na účeldohodnuý v zmluve.
4. Príjemca sazaväzuje príspevok vYlžiťna účeluveđenýv predmete zmluvy.
1. Poskytovateľ sa zavänĄe odovzdať príspevok (nákupné

cl. III.
Zá,ľerečnéustanovenia
l. Zmluvanadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvn]ŕmi stranami.
2. Zmeny a doplnĘ zmluvy je možnévykonať formou písomného dodatku, podpísanéhoobidvomi
zmluvnými stľanami.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach,z ktoých kaŽdázmluvná strana obdtžípo jednom.
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ZMLtryA o PRÍSPEVKU
Zmluvné strany:
PosĘrtovateľ :

CooP Jednota Kľupĺna,spotrebné družstvo
nám. 22,963 01 Krupĺna
Svätotrojĺčné

lČo: 001ó9

021

DIČ:2020473950
Ič pre DPH: sK2020473950
Zapísané,v oR Okľesného súđuB. Bystrica, odd.: Dr.' vložka 80/S
V zastupení: Ing. JozefVahančĘ predseda predstavenstva
Ing. Ján UngvaľsĘ' podpredseda predstavenstva
Príjemca:

obec Vígl'aš
Zvolenská 1
962 02 Vígl'aš
rČo:00320382
V zastupení: Ing. Róbert ZáchensĘ, starosta obce

Poskytovateľ a pľíjemcauzatvfuajú v zmysle ŠtamtuFondu členov a funkcionĺĺľovtúto zmluvu.

Čl l.

je

Predmet zmluvy

posl1ytnutie pľíspevkuformou nfüupných poukážok vhodnote 60'_ EUR
1. Predmętom zmluvy
z Fondu členov a funkcionĺĺľovpre obec Vígl'aš, pri príležitosti uskutočnenia výročnej členskej schôdze
Zo SZPB, ktorá sa uskutočnídřn22.02.2020.

čl u.
PodmienĘ posĘtnutĺa príspevku

zavän$e odovzđaťpríspevok (nákupné poukáŽĘ) po podpísaní zmluvy zmluvnými
stranami.
2. PosĘrtovateľ má právo vykonať kontrolu vyllżitiapríspevku.
3. PosĘrtovateľ má právo písomne vypovedať zmluvu ažiadaťvrátenie pľíspevku v plnej výške v prípade, ak pľíspevok nebudę použiý na účeldohodnuý v zmluve.
4. Príjemca sazaväzuje príspevok vYňiť na účeluvedený v pľedmete zmluvy.
1. PosĘrtovateľ sa

cl. III.
Záxerečné ustanovenia
l. Zmluvanadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
2. Zmeny a doplnĘ zmluvy je možnévykonať foľmou písomného dodatku, podpísanéhoobidvomi
zmluvn:ŕmi stľanami.
3. Zm|uva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach,z ktoých kaŽđázmluvná stľana obdtžípo jednom.
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