
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:     Obec Žabokreky 

Sídlo:     Žabokreky 145     

IČO:     00317047 

DIČ:     2020597986 

Číslo účtu:    SK90 5600 0000 0030 0426 2001 

Bankové spojenie:   PRIMA BANKA a.s. 

 (ďalej aj ako „Veriteľ“)  

 

a 

 

Dlžník:  

 

Názov   :  Obecný podnik Žabokreky s.r.o. 

Sídlo   :  Žabokreky 145 

IČO   :  53639405 

DIČ   :  2121455732 

IČ DPH  :  SK2121455732 

Zastúpený  :  Ing.Oliver Hrapka 

Bankové spojenie  :  SK8956000000007692043002 

Telefonický kontakt :  0919355811 

E-mail    :   obecnypodnik@zabokreky.sk 

Subjekt je zapísaný v registri sociálnych podnikov 

MPSVR SR  (uvedie sa deň a číslo) 

zo dňa  3.5.2021     pod číslom  

379/2021_RSP 

 (ďalej aj ako „Dlžník“)  

 

(spoločne ďalej len „Zmluvné strany“) 

 

Článok II 

Predmet zmluvy  

 

1. Veriteľ, ako spoločník Obecného podniku Žabokreky s.r.o. ,  poskytuje v súlade s Uznesením č.37/2022/2 zo 

dňa 06.04.2022 návratnú  finančnú  výpomoc zo svojho rozpočtu Dlžníkovi vo výške  8.000€ (slovom osemtisíc 

eur) z titulu pôžičky. 

2. Veriteľ odovzdá dlžníkov požičanú sumu prevodom na bankový účet dlžníka v PRIMA BANKE a.s., číslo účtu 

SK8956000000007692043002 podľa aktuálnej potreby dlžníka na preklenutie časového nesúladu 

medzi výkonom AFK ku podanej žiadosti o refundáciu výdavkov a poskytnutím finančných 

prostriedkov na základe DOHODY č.22/23/054/14.. 

3. Zmluvné strany sa dohodli o návratnej  finančnej  výpomoci. 

4. Dlžnik prevzal požičanú sumu a zaväzuje sa ju vrátiť  najneskôr do 31.12.2022. Zmluvné strany sa dohodli na 

výške úroku 1M EURIBOR + marža 3,99% p.a. z čerpanej časti. Úroková sadzba 1M EURIBOR 

ku dňu 20.06.2022 je vo výške -0.487 %, Úrokové sadzby sú pravidelne aktualizované na 
základe vývoja na medzibankovom trhu. https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/ 
V prípade záporného EURIBORu je výpočet sadzby pre dlžníka nasledovný: 0,00 % + marža. 

5. Z omeškania sa budú platiť 0,1% úroky z výšky nesplatenej časti návratnej  finančnej  výpomoci za každý deň 

omeškania s platením dohodnutej splátky návratnej  finančnej  výpomoci. 

 



Článok III 

Spôsob úhrady 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník splatí návratnú  finančnú  výpomoc na účet veriteľa v peňažnom ústave 

PRIMA BANKA a.s. na účet číslo SK90 5600 0000 0030 0426 2001. 

2. Záväzok dlžníka sa považuje za splatený dňom pripísania poukázanej sumy na účet veriteľa.  

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia na webovom sídle obce. 

2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 

3. 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 Žabokrekoch, dňa 12.08.2022   V Žabokrekoch, dňa 12.08.2022  

 

 

_______________________    _______________________ 

Veriteľ          Dlžník 

Ing.Zuzana Valocká     Ing.Oliver Hrapka 

 


