
Z M L U V A 
O  KRÁTKODOBEJ  FINANČNEJ  VÝPOMOCI 

č. 01/2021 
 

uzavretá medzi: 

 

 

 

Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi 

Borovce 168, 922 09  Borovce 

IČO: 50305611 

Číslo účtu: SK03 5600 0000 0052 6862 4001 

v zastúpení predsedom predstavenstva Ivanom Šiškom a ďalším členom predstavenstva  

/ďalej ako veriteľ/ 

 

a 

 

Občianske združenie Holeška 

Rakovice č. 42, 922 08  Rakovice 

IČO: 42298563 

Číslo účtu: SK58 0900 0000 0050 6752 2332 

v zastúpení predsedom Ing. Petrom Radošinským, predsedom združenia 

/ďalej ako dlžník/ 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

Veriteľ a dlžník sa slobodne a vážne dohodli na nasledujúcom predmete zmluvy o krátkodobej 

finančnej výpomoci: 

1. Veriteľ sa zaväzuje požičať dlžníkovi peňažnú sumu 9000 € /slovom: deväť tisíc eur/. 

Peňažná suma bude uhradená na účet dlžníka. 

2. Dlžník sa zaväzuje požičanú sumu vrátiť veriteľovi na jeho účet v lehote do 30.06.2021. 

3. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci schválilo Predstavenstvo Združenia obcí 

Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi uznesením č. 01/2021 zo dňa 28.01.2021. 

4. Návratná finančná výpomoc v zmysle ods. 1 tohto článku tejto zmluvy je určená na 

financovanie projektu „Financovanie kancelárie MAS Holeška II.“ a výhradne len na 

náklady spojené s týmto projektom. 

 

 

II. 

Čerpanie návratnej finančnej výpomoci 

 

Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť dlžníkovi návratnú finančnú výpomoc podľa ods. 1 bodu 1. tejto 

zmluvy do troch pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy na bankový účet príjemcu 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 



III. 

Ďalšie dohodnuté podmienky 

 

1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že pôžička bude bezúročná. 

2. Ak dlžník nevráti poskytnutú návratnú finančnú výpomoc podľa tejto zmluvy včas, je 

poskytovateľ oprávnený vyúčtovať príjemcovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za 

každý, čo i len započatý deň omeškania. 

3. Príjemca berie na vedomie, že poskytnutá návratná finančná výpomoc zahŕňa verejné 

prostriedky a na hospodárenie s prostriedkami sa vzťahujú ustanovenia zákona 

č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu a účinnou dňom zverejnenia. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, ktoré majú platnosť originálu. 

3. Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

4. Účastníci vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej a podpisujú ju slobodne, vážne, 

bez nátlaku a sú si vedomí jej právnych dôsledkov. 

 

 

V Borovciach, dňa: 28.01.2021 

 

 

 

 

 

Ivan Šiška, predseda predstavenstva                   Ing. Peter Radošinský, predseda OZ 

veriteľ                          dlžník 

 

 

 

  Mgr. Juraj Valo, člen predstavenstva 

   veriteľ 


