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Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 10 ods. 6  zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ:    Obec Nižný Hrabovec 

Sídlo:     Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec  

IČO:     00332593 

V mene poskytovateľa koná: Mgr. Marcela Pčolinská, starostka obce 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu (IBAN):  SK51 0200 0000 0027 2338 3251  

 

(ďalej len „poskytovateľ“)  

 

a 

 

Príjemca:    Hrabovčan s. r. o., r.s.p. 

Sídlo:     Nižný Hrabovec 153, 094 21 Nižný Hrabovec  

IČO:     52 295 478 

Zápis:   Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 

37961/P 

V mene príjemcu koná:  Alena Hovancová, konateľka 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu (IBAN):  SK72 0900 0000 0051 5664 4710  

 

(ďalej len „príjemca“) 

(poskytovateľ a príjemca ďalej spolu aj "zmluvné strany") 

 

 

Uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 10 ods. 6  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zmluva") v nasledovnom 

znení: 

 

 

Článok I. 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s poskytnutím 

návratnej finančnej výpomoci poskytovateľom príjemcovi v súlade s § 10 ods. 6  zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

2. Na podklade tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančné prostriedky vo 

výške 20.000,- € (slovom „dvadsaťtisíc eur“) z titulu návratnej finančnej výpomoci (ďalej aj ako 

„finančné prostriedky“ a/alebo „návratná finančná výpomoc“), a to za podmienok uvedených 

v tejto zmluve a príjemca sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky poskytovateľovi vrátiť v 

dohodnutej dobe a dojednaným spôsobom. 
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3. Účelom poskytnutia finančných prostriedkov je ich použitie na rozbeh novej prevádzky výroby 

cestovín a pirohov, konkrétne na „vykrytie mzdových nákladov pre zamestnancov a zakúpenie 

prístroja na zmrazenie potravín“ v súlade so žiadosťou o finančnú výpomoc z 22. júna 2021. 

 

4. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre príjemcu schválilo obecné zastupiteľstvo 

poskytovateľa uznesením číslo 13/2021 z 28. júna 2021. 

 

 

Článok II. 

Poskytnutie a vrátenie návratnej finančnej výpomoci 

 

1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť príjemcovi návratnú finančnú výpomoc v lehote do 10 dní odo 

dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to prevodom na účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že návratná finančná výpomoc sa poskytuje ako bezúročná. 

 

3. Príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi návratnú finančnú výpomoc jednorazovo, v lehote do 31. 

decembra 2021, a to na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak zo strany 

poskytovateľa nebude príjemcovi za účelom vrátenia finančných prostriedkov uvedené iné číslo účtu.  

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Príjemca je povinný poskytnutú návratnú finančnú výpomoc poskytovateľovi vrátiť riadne a včas. 

 

2. Príjemca je povinný poskytnutú finančnú výpomoc použiť výlučne v súlade s účelom jej poskytnutia 

podľa Článku I. ods. 3. tejto zmluvy. V tejto súvislosti je poskytovateľ oprávnený kontrolovať spôsob 

nakladania s poskytnutými finančnými prostriedkami, s čím je súčasne spojená povinnosť príjemcu 

na požiadanie poskytovateľa tomuto preukázať použitie návratnej finančnej výpomoci v súlade 

s účelom jej poskytnutia. 

 

3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností podľa predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy 

je poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené 

v písomnej forme a musí byť doručené príjemcovi. V prípade odstúpenia od zmluvy  podľa tohto 

odseku je príjemca povinný poskytovateľovi  vrátiť poskytnuté finančné prostriedky v deň, kedy sa 

zmluvný vzťah založený touto zmluvou končí, t.j. v deň nasledujúci po dni, kedy odstúpenie od 

zmluvy dôjde príjemcovi.   

 

4. Výnosy z návratnej finančnej výpomoci sú v zmysle § 5 ods.1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov príjmom 

rozpočtu poskytovateľa. Príjemca je povinný odviesť výnosy z návratnej finančnej výpomoci na účet 

poskytovateľa v lehote vrátenia návratnej finančnej výpomoci a zároveň poskytovateľovi zaslať 

avízo o platbe. Ak výnosy z návratnej finančnej výpomoci nevznikli, príjemca je povinný v rovnakej 

lehote písomne oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi. 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií)(ďalej len „zákon o slobode informácií“), čo zmluvné strany berú na vedomie a dávajú 

súhlas s jej zverejnením. 
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2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

3. Túto zmluvu je možné meniť na základe dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo forme 

písomných dodatkov k tejto zmluve  podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

 

4. Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený pre 

poskytovateľa , jeden pre príjemcu. 

 

6. Pokiaľ je niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, či sa stane 

takým v budúcnosti, bude neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné iba toto ustanovenie, a 

nedotkne sa to platnosti, účinnosti a vymáhateľnosti ostatných ustanovení tejto zmluvy. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú 

a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú. 

 

 

 

V Nižnom Hrabovci dňa 30.06.2021 

 

 

______________________________ 

Obec  Nižný Hrabovec 

Mgr. Marcela Pčolinská, starostka 

 

V Nižnom Hrabovci dňa 30.06.2021 

 

 

______________________________ 

Hrabovčan s. r. o., r.s.p. 

Alena Hovancová, konateľka 

 

 


