ZMLUVA O NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI
uzatvorená podľa § 10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. v platnom znení

Článok I
Zmluvné strany
Veriteľ:
Obec:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
(ďalej aj ako „Veriteľ“)

Dražkovce
Dražkovce 45, 038 02 Dražkovce
00316628
2020594697
SK8902000000002692640357
VÚB Banka a.s.

a
Dlžník:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
(ďalej aj ako „Dlžník“)

OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“
obecný úrad Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
4234 6614
2024066847
SK7552000000000017748445
OTP Banka

(spoločne ďalej len „Zmluvné strany“)
Článok II
Predmet zmluvy
1.
2.
3.
4.

Veriteľ, ako zakladajúci člen OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“, poskytuje návratnú finančnú výpomoc zo
svojho rozpočtu Dlžníkovi vo výške 1 020,- EUR (slovom jedentisícdvadsaťeur) z titulu pôžičky.
Veriteľ odovzdal dlžníkov požičanú sumu prevodom na bankový účet dlžníka v OTP Banke, číslo účtu
SK7552000000000017748445.
Zmluvné strany sa dohodli o návratnej finančnej výpomoci.
Dlžník prevzal požičanú sumu a zaväzuje sa ju vrátiť jednorazovo najneskôr do 31.12.2020. Zmluvné strany
sa dohodli na výške úroku z omeškania 0,1% z výšky nesplatenej časti návratnej finančnej výpomoci za
každý deň omeškania s platením dohodnutej splátky návratnej finančnej výpomoci.
Článok III
Spôsob úhrady

1.
2.

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník splatí návratnú finančnú výpomoc na účet veriteľa v peňažnom ústave
VÚB Banka a.s. na účet číslo SK8902000000002692640357
Záväzok dlžníka sa považuje za splatený dňom pripísania poukázanej sumy na účet veriteľa.
Článok IV
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni zverejnenia na webovom sídle obce.
Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou
písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, táto bola spísaná na
základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, že
Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne výhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje
podpisy.

V Dražkovciach dňa 05.03.2020

_______________________
Veriteľ

V ......................... dňa .....................

_______________________
Dlžník
PaedDr.Mária Uličná
manažér
OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“

