
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ  FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 
 

 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších  predpisov 

 
 
Poskytovateľ:    Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cestovného ruchu 
Sídlo:     Komenského 48, 011 09 Žilina 
Zastúpený:    RNDr. Peter Dobeš, predseda 
IČO:     42220238 
DIČ:     2023472847 
Zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR č. 10433/2012/SCR 
Bankové spojenie:   Prima Banka Slovensko, a.s., č. ú.: 3142665001/5600 
IBAN:    SK52 5600 0000 0031 4266 5001 
 (ďalej len „poskytovateľ“) 
 
a 
 
Prijímateľ:  Mesto Rajecké Teplice  
Sídlo:     Námestie SNP č.29/1, 013 13 Rajecké Teplice 
Zastúpený:     Mgr. Katarína Hollá, primátorka mesta   
IČO:     00321591 
DIČ:     2020637124 
Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:    SK67 0200 0000 0000 2252 2432 
 
 (ďalej len „prijímateľ“) 

 
 

PREAMBULA 
 

1. Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli na poskytnutí finančného príspevku pre prijímateľa 
a na podmienkach, na základe ktorých budú poskytovateľ a prijímateľ spolupracovať.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky v súlade s podmienkami 
uvedenými v tejto zmluve.  

Článok 1 
PREDMET ZMLUVY 

 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného príspevku 1 ks cyklonabíjačky osadenej 

v katastri mesta Rajecké Teplice, a to formou preplatenia nákladov vo výške podľa článku 3 
tejto zmluvy. 

1.2 Poskytovateľ má právo požadovať prístup k relevantným dokumentom a informáciám, ktoré 
sa vzťahujú na predmet tejto zmluvy.  

1.3 Prijímateľ sa zaväzuje, že po ukončení aktivít súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy, na 
ktoré bol poskytnutý finančný príspevok predloží doklady, ktoré sa považujú za vyúčtovanie 
poskytnutého finančného príspevku:  



- faktúry (kópie) – na čo boli finančné prostriedky použité 
- doklad o úhrade  
- fotodokumentácia zrealizovania predmetu zmluvy 
- fotodokumentácia uverejneného loga poskytovateľa na osadenej cyklonabíjačke. 
1.4 Prijímateľ je povinný vo všetkých propagačných materiáloch vytvorených a využívaných 

v súvislosti s predmetom tejto zmluvy uverejniť logo Žilinský turistický kraj. 
1.5 V prípade, že prijímateľ má vlastnú webovú stránku, zaväzuje sa umiestniť na nej logo 

Žilinský turistický kraj a informáciu o finančnej podpore zo strany poskytovateľa, pokiaľ 
informácie o predmete zmluvy zverejňuje. 

1.6 Doba plnenia predmetu zmluvy je do 30.11.2022. 
1.7 Prijímateľ zodpovedá za pravdivosť a úplnosť poskytnutých informácií a dokumentov. 

 
Článok 2 

ČAS PLNENIA ZMLUVY 
 

2.1  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť  
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

2.2  Zmluva sa ukončuje jej splnením. Doba trvania Zmluvy je zároveň dobou, počas ktorej bude 
prijímateľ poskytovať zmluvou určené plnenie poskytovateľovi. 

2.3  Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť doklady uvedené v čl.1 ods.1.3 poskytovateľovi najneskôr 
do 30.12.2022 pre úplné finančné vysporiadanie poskytnutej zálohy podľa čl.3 bodu 3.3. 

 
Článok 3 

ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

3.1 Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančný príspevok vo výške 3.000,- EUR (slovom: 
tritisíc eur). 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá výška finančného príspevku je maximálnou 
hodnotou. Ak náklady na predmet zmluvy podľa čl. 1 tejto zmluvy budú nižšie než finančný 
príspevok podľa bodu 3.1 tejto zmluvy, je prijímateľ povinný vzniknutý rozdiel vrátiť na 
účet poskytovateľa. 

3.3 Finančný príspevok uhradí poskytovateľ prevodom na účet prijímateľa do 30 dní od 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

3.4 V prípade, že prijímateľ neposkytne poskytovateľovi doklady pre finančné vysporiadanie 
zálohy podľa čl.1, bod 1.3 a čl. 2,bod 2.3, je prijímateľ povinný nezúčtovanú časť zálohy 
vrátiť na účet poskytovateľa, najneskôr do 15.02.2023. 

 
 

     Článok 4 
ZODPOVEDNOSŤ 

 
4.1 Prijímateľ je povinný pri použití finančného príspevku postupovať hospodárne, efektívne 
a účinne v súlade s § 19 ods.3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy v znení neskorších predpisov a postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 
č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  



4.2 Na realizáciu identickej časti predmetu zmluvy nie je možné požadovať dotáciu, príspevok, 
grant alebo inú formu pomoci, na ktorú je poskytovaný finančný príspevok a ktorý by 
predstavoval duplicitné financovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových 
kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. 
Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu duplicitného financovania v zmysle 
právnych aktov SR a EÚ a plne preberá zodpovednosť v oblasti zabezpečenia zákazu 
duplicitného financovania. Združovanie prostriedkov, ktoré nie je duplicitným financovaním, ale 
len kumuláciou finančných zdrojov pre zrealizovanie celkového výstupu, sa za duplicitu 
financovania predmetu zmluvy nepovažuje. Prijímateľ je však, v prípade potreby, povinný 
dodržanie zákazu duplicitného financovania zreteľne preukázať kontrolným orgánom SR.  

 
Článok 5 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

5.1  Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
5.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a zmluva 

vyjadruje celú dohodu o obsahu tejto zmluvy. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne 
obmedzenia, tvrdenia, oprávnenia, záväzky alebo sľuby ako tie, ktoré sú uvedené v tejto 
zmluve. 

5.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre poskytovateľa, jeden pre prijímateľa.  
5.4 Túto Zmluvu je možné meniť len písomnou formou, a to s výslovným súhlasom oboch 

zmluvných strán na jednom dokumente.  
5.5 Ak niektoré ustanovenia zmluvy budú zmluvné strany, súd alebo iné kompetentné orgány 

považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba 
v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady 
ako aj ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti. Zmluvné strany budú v takom 
prípade postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo 
neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a pre zmluvné strany právne záväzný 
vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.  

 

V Žiline,  27.6.2022                                                V Rajeckých Tepliciach,  25.7.2022 

                   

Za poskytovateľa:     Za prijímateľa: 
 
 
 
 
.................................................................  ................................................................ 
             RNDr. Peter Dobeš        Mgr. Katarína Hollá 
        predseda  krajskej organizácie                   primátorka mesta   
 
 
 
....................................................................... 
           Ing. Iveta Chabadová 
            výkonná riaditeľka 


