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Príloha
k nariadeniu vlády
è. 257/1997 Z. z.

VZOR
ZMLUVA
o spôsobe a podmienkach realizácie úhrady záväzku za štátny peòažný ústav
uzavretá medzi
Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Štefanovièova 5, 810 05 Bratislava (ïalej len „ministerstvo“), zastúpeným (meno, priezvisko a funkcia)
........................................................................................................................................................................
a
............................................................................................................., š.p.ú.(ïalej len „štátny peòažný ústav“),
zastúpeným (meno, priezvisko a funkcia)
.........................................................................................................................................................................
1. Táto zmluva sa vz•ahuje na záväzok (záväzky), ktorý vznikol (vznikli) štátnemu peòažnému ústavu na základe
tohto rozhodnutia (týchto rozhodnutí) zakladate¾a:
........................................................................................................................................................................
voèi týmto tuzemským alebo zahranièným osobám:
........................................................................................................................................................................
v súvislosti s plnením týchto èinností alebo úèelu:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. Predmetom ruèenia je (sú) iba záväzok (záväzky) .................................................................. pod¾a platne
uzavretej zmluvy medzi štátnym peòažným ústavom a jeho verite¾om..................................................................
3. Ministerstvo sa zaväzuje, že uhradí za štátny peòažný ústav splatnú èas• záväzku vo výške ..................... Sk
verite¾ovi ......................................................................... v termíne splatnosti, ak štátny peòažný ústav preukáže
v lehote ............................... dní pred splatnos•ou záväzku nedostatok vlastných finanèných prostriedkov na
úhradu tohto záväzku, na úèet verite¾a štátneho peòažného ústavu è. ...............................................................
4. Štátny peòažný ústav predloží splátkový kalendár vracania finanèných prostriedkov uvedených v bode 3
ministerstvu, ktorým sa zaviaže tieto prostriedky splati• najneskôr do štyroch rokov od dátumu úhrady záväzku
ministerstvom.
5. Štátny peòažný ústav sa zaväzuje vráti• do štátneho rozpoètu finanèné prostriedky v zodpovedajúcej sume
v prípade, že vytvoril k termínu splatnosti záväzku alebo po òom do konca nasledujúceho štvr•roka na splatenie
predmetného záväzku, resp. jeho èasti vlastné finanèné zdroje, ktoré mu zostanú po úhrade nevyhnutných
prevádzkových nákladov, a to do 10 dní po uplynutí tohto štvr•roka.
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6. Nedodržanie vrátenia finanèných prostriedkov pod¾a bodu 4 sa považuje za porušenie rozpoètovej disciplíny
pod¾a platných právnych predpisov.
7. Táto zmluva sa uzaviera do splnenia záväzkov uvedených v bode 1 a nadobúda platnos• a úèinnos• dòom
jej podpísania zmluvnými stranami.
8. Vz•ahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
9. Táto zmluva môže by• zmenená len písomne so súhlasom zmluvných strán a každý rok sa aktualizuje formou
dodatku k zmluve.
10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva exempláre.

V ............................ dòa .............................

......................................................
za ministerstvo

V ............................... dòa ....................................

......................................................
za štátny peòažný ústav

