
Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 10/7/2013 
v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka 

medzi 

Zmluvnou stranou 1: MONDI SCP, a.s., 
Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok 
zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, Odd.: Sa, vložka č.: 306/L 
IČO: 31637051 JČ DPH: SK 2020431116 
Zastúpená: Ing. Miloslavom Čurillom, predsedom predstavenstva 

Ing. Romanom Seneckým, prezidentom spoločnosti 
a členom predstavenstva 

a 

Zmluvnou stranou 2: Obec Liptovské Revúce 
Liptovské Revúce 386, 034 74 Liptovské Revúce 
IČO: 
Zastúpený: Ing. Milošom Kurišom, starostom obce 

čl. 1 
Predmet zmluvy 

Zmluvná strana 1 sa zaväzuje poskytnúť finančnú čiastku 1.500 € (slovom tisícpäťsto eur) 
na nižšie uvedený účet zmluvnej strany 2. Finančná čiastka bude použitá zmluvnou stranou 
2 výhradne na účely tejto zmluvy. 

čl. 2 
Účel zmluvy 

Finančnú čiastku vo výške 1.500 € sa zmluvná strana 2 zaväzuje použiť v roku 2013 výlučne 
na projekt: „Zlepšenie prostredia v obci a jej okolí" v rámci ktorého sa finančné prostriedky 
použijú na náklady spojené s detským ihriskom, oddychovou zónou a rozšírením aktivít pre 
deti. 

čl. 3 
Povinnosti zmluvnej strany 1 

Zmluvná strana 1 sa zaväzuje poskytnúť finančnú čiastku v sume 1.500 € na účet: 



ČI. 4 
Povinnosti zmluvnej strany 2 

Zmluvná strana 2 sa zaväzuje použiť celú finančnú čiastku na účel zmluvy. Zmluvná strana 
2 sa zaväzuje poskytnúť kópie všetkých dokladov preukazujúce použitie finančnej čiastky 
špecifikovanej v článku 2. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie 
tejto zmluvy. Zmluvná strana 1 má právo na vrátenie časti ceny uvedenej v článku 2, ktorú 
zmluvná strana nezdokladuje relevantnými dokladmi. 

Zmluvná strana 2 sa zaväzuje nahradiť zmluvnej strane 1 skutočnú škodu a ušlý zisk, ak 
nepoužije finančnú čiastku v hodnote 1.500 € na účely tejto zmluvy a zmluvnej strane 1 
vznikne majetková ujma. 

Zmluva je platná podpísaním oboma zmluvnými stranami a platnosť trvá do 31.12.2013. 
Akékoľvek zmeny a doplnky sa uzatvárajú výlučne v písomnej forme a po podpísaní oboma 
zmluvnými stranami sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Uzatvorené práva a 
povinnosti zmluvných strán sa riadia len obsahom tejto zmluvy. Zmluva sa vyhotovuje v troch 
rovnopisoch, pričom dva dostane zmluvná strana 1 a jeden zmluvná strana 2. 

V Ružomberku, dňa ..Jbsl:.ž.?.lr>. 

čl. 5 
Odstúpenie od zmluvy 

Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. 

čl. 6 
Náhrada škody 

čl. 7 
Platnosť zmluvy 

| í m m d r 
-Mondi SCP.a.S. 

Tatranská nesie 3, 034 17 Ružomberok, Slovakia 
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