Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov v spojení s ust. § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Čl. I
Zmluvné strany:
Poskytovateľ: Mesto Vranov nad Topľou
Sídlo: Dr. C. Daxnera 87
IČO: 00 332933
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK
Zastúpený: Ing. Ján Ragan, primátor
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Príjemca: Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš
Sídlo: Malá Domaša č. 106, 094 02 Slovenská Kajňa
IČO: 42234531
Zapísaný: v Registri organizácií cestovného ruchu vedenom MDV SR
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK
Zastúpený: PhDr. Jaroslav Makatúra, predseda predstavenstva
(ďalej len „príjemca“)

Čl. II
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ, za podmienok dojednaných v tejto zmluve a v súlade s platnými
právnymi predpismi poskytne v prospech príjemcu návratnú finančnú výpomoc pre rok
2021 vo výške 15 000 eur ( slovom pätnásťtisíc eur ) a to na základe písomnej žiadosti
príjemcu o jej poskytnutie.

2. Poskytovateľ poskytne návratnú finančnú výpomoc v súlade so schváleným
rozpočtom mesta Vranov nad Topľou na rok 2021.
3. Návratná finančná výpomoc v zmysle ods. 1 tohto článku tejto zmluvy je určená
výlučne na úhradu výdavkov spojených s projektom „Projektová dokumentácia pre
cyklistickú komunikáciu Vranov nad Topľou – RO Domaša“ a to na predfinancovanie
výdavkov projektu – faktúry ( technická štúdia pre mesto Vranov nad Topľou,
projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie pre mesto Vranov nad Topľou
a obce Majerovce, Sedliská, Benkovce a Slovenská Kajňa ) v sume 15 000,- €
( slovom pätnásťtisíc eur ).

4. Príjemca sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť výhradne na účely podľa
ods. 3 tohto článku tejto zmluvy a vrátiť ich poskytovateľovi v plnej skutočne
poskytnutej výške.
5. Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať spôsob naloženia s poskytnutými finančnými
prostriedkami v zmysle ods. 3 tohto článku tejto zmluvy zo strany príjemcu a zároveň
je oprávnený žiadať od príjemcu doloženie dokladov preukazujúcich účel využitia
poskytnutých finančných prostriedkov v súlade s touto zmluvou a to bezodkladne na
základe žiadosti poskytovateľa.

Článok III
Čerpanie návratnej finančnej výpomoci
1. Poskytovateľ poskytne príjemcovi návratnú finančnú výpomoc podľa čl. II ods. 1 tejto
zmluvy vo výške 15 000,- € ( slovom pätnásťtisíc eur ) do 10 dní od účinnosti tejto
zmluvy a to na bankový účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Poskytnutím sa
rozumie zadanie príslušného príkazu v banke poskytovateľa na odoslanie požadovanej
sumy.
Článok IV
Podmienky splácania návratnej finančnej výpomoci
1. Príjemca sa zaväzuje skutočne poskytnutú návratnú finančnú výpomoc v zmysle ods.
1 čl. II tejto zmluvy v sume 15 000,- € ( slovom pätnásťtisíc eur ) splatiť
poskytovateľovi do 15 dní od refundácie sumy zo strany Prešovského samosprávneho
kraja a to na bankový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Splatením
sa rozumie pripísanie tejto sumy na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto
zmluvy,
2. Príjemca je povinný vrátiť poskytnutú návratnú finančnú výpomoc v sume 15 000,- €
(slovom pätnásťtisíc eur) najneskôr 31.12.2022 aj v prípade, ak uvedená suma alebo
jej časť nebude príjemcovi refundovaná.
3. Ak príjemca nevráti poskytnutú návratnú finančnú výpomoc v súlade s touto zmluvou
včas, je poskytovateľ oprávnený vyúčtovať príjemcovi zákonný úrok z omeškania za
každý deň omeškania.
4. Výnosy z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci sú príjmom rozpočtu
poskytovateľa. Prijímateľ sa zaväzuje odviesť výnos z návratnej finančnej výpomoci
poskytovateľovi na jeho účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy za rok 2021 v termíne
do 31.1.2022.

Článok V
Ďalšie ustanovenia
1. 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.
2. Príjemca sa zaväzuje použiť návratnú finančnú výpomoc výhradne na úhradu
výdavkov uvedených v článku II ods. 3 tejto zmluvy.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Akákoľvek zmena tejto zmluvy je možná len vo forme písomného dodatku k tejto
zmluve na základe dohody zmluvných strán.
2. 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.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpisujú.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, z
ktorých poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia a príjemca obdrží dve vyhotovenia.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle § 47 a) Občianskeho zákonníka.

Vo Vranove nad Topľou dňa 16.12.2021
Poskytovateľ:
.....................................................
Ing. Ján Ragan, primátor

V Malej Domaši dňa 16.12.2021
Príjemca:
...........................................................
PhDr. Jaroslav Makatúra, predseda
predstavenstva

