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Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci 

č. 37/2020 
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 

 
medzi zmluvnými stranami: 

 

Poskytovateľ: 

Názov:    Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo:    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO:     37 870 475 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava  
Výdavkový účet – IBAN:  SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
Príjmový účet – IBAN:  SK94 8180 0000 0070 0051 9138 
Štatutárny orgán :   PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda  

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 
 

Prijímateľ: 

Názov:    Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska 

Sídlo:     Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO:     42 238 536 
Zapísaný:    v Registri krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu 

vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby SR 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Prešov, Hlavná 117 
Číslo účtu – IBAN:  SK95 5600 0000 0025 2300 3007   
Štatutárny orgán:  Michal Sýkora, predseda 

(ďalej len „prijímateľ“) 

 
 

Článok I 

Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi za podmienok 
stanovených v tejto zmluve návratnú finančnú výpomoc a záväzok prijímateľa z poskytnutej 
návratnej finančnej výpomoci zabezpečiť predfinancovanie aktivít projektu „Nový turistický 

produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad 

Popradom“, ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 
 

2. Poskytovateľ sa za podmienok dojednaných v tejto zmluve a v súlade s platnou právnou 
úpravou zaväzuje poskytnúť v prospech prijímateľa návratnú finančnú výpomoc v celkovej 
výške 100 000,- eur (slovom stotisíc eur). 

 
3. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci z vlastných zdrojov poskytovateľa pre  prijímateľa 

schválilo Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja dňa 27. 04. 2020 uznesením č. 
435/2020. 

Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: 375/2020/DPRPaCR 
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4. Návratná finančná výpomoc v zmysle bodu 1. čl. I. tejto zmluvy je určená výlučne na účel 

prefinancovania aktivít projektu „Nový turistický produkt – časť transeurópskej 

cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom“, ktorý je realizovaný v 
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 
 

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť výlučne v súlade s účelom  
podľa bodu 4. čl. I tejto zmluvy, rešpektujúc najmä podmienky dohodnuté touto zmluvou, 
ako aj v súlade s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a vrátiť ich 
poskytovateľovi v plnej výške.  

 
6. Prijímateľ je povinný pri uplatnení nárokov na refundáciu finančných prostriedkov 

postupovať v zmysle platných zmlúv pre realizáciu projektu „Nový turistický produkt – časť 

transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom“, ktorý je 
realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 
2014 – 2020 a vyvinúť maximálne úsilie na to, aby oprávnené výdavky boli v plnej výške 
refundované.  

 
7. Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať spôsob nakladania s poskytnutými finančnými 

prostriedkami a ich použitie v zmysle bodu 4. čl. I tejto zmluvy zo strany prijímateľa. 
Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek  počas účinnosti tejto zmluvy vyzvať prijímateľa, aby 
predložil prehľad a doklady o použití návratnej  finančnej výpomoci.  

 
8. V prípade použitia návratnej finančnej výpomoci na iný účel, je prijímateľ povinný 

poskytnutú finančnú výpomoc vrátiť v plnej výške na príjmový účet poskytovateľa uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy, a to v termíne uvedenom vo výzve poskytovateľa na vrátenie  
poskytnutej finančnej výpomoci, ktorý nesmie byť kratší ako 30 dní od doručenia predmetnej 
výzvy.  

 
Článok II 

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci a doba platnosti zmluvy  

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi návratnú finančnú výpomoc v zmysle 
bodu 1. a bodu 2. čl. I tejto zmluvy do desiatich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy na bankový účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do vysporiadania všetkých finančných záväzkov 

vzniknutých z tejto zmluvy.  
 

Článok III 

Podmienky vrátenia návratnej finančnej výpomoci a sankcie 

 

1. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú návratnú finančnú výpomoc v zmysle bodu 1. a bodu 2. čl. 
I  tejto zmluvy vrátiť poskytovateľovi návratnej finančnej výpomoci naraz na jeho príjmový 
účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy, najneskôr v termíne do 30 dní od prijatia poslednej 
refundovanej platby v súlade s platnou zmluvou pre realizáciu projektu alebo v termíne 
dodatočne určenom poskytovateľom, ktorý nesmie byť kratší ako 30 dní od doručenia výzvy 
poskytovateľa na vrátenie návratnej finančnej výpomoci.  
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2. Návratná finančná výpomoc sa považuje za vrátenú dňom jej pripísania na účet 
poskytovateľa. O vrátení návratnej finančnej výpomoci je prijímateľ povinný bezodkladne 
zaslať poskytovateľovi avízo o platbe.  

 
3. Návratná finančná výpomoc sa poskytuje bezúročne. 

 
4. Výnosy z návratnej finančnej výpomoci ako kladný rozdiel medzi úrokmi z návratnej 

finančnej výpomoci a poplatkami za vedenie osobitného účtu, sú v zmysle § 6 ods.1 písm. b) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjmom rozpočtu poskytovateľa. 
Prijímateľ je povinný odviesť výnosy z návratnej bezúročnej finančnej výpomoci na 
príjmový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy v lehote vrátenia návratnej 
finančnej výpomoci a zároveň Úradu Prešovského samosprávneho kraja zaslať avízo o 
platbe. Ak výnosy z návratnej bezúročnej dotácie nevznikli, prijímateľ je povinný v rovnakej 
lehote písomne oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi. 

 

Článok IV 

Ostatné dojednania 

 
1. Prijímateľ 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov a zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
2. Pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác je prijímateľ  povinný riadiť sa  zákonom č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 

3. Prijímateľ sa zaväzuje použiť návratnú finančnú výpomoc výhradne na úhradu nákladov 
uvedených v článku I bod 4. tejto zmluvy a berie na vedomie, že v prípade porušenia 
pravidiel a podmienok poskytnutia návratnej finančnej výpomoci uvedených v tejto zmluve 
poruší finančnú disciplínu podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) až písm. n) zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

1. Všetky písomnosti, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky budú medzi zmluvnými 
stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne. Ak bola písomnosť 
zasielaná poštou, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol 
prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka vrátila 
späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel. Ak bola písomnosť doručená osobne 
považuje sa za doručenú dňom prevzatia.  

2. Akákoľvek zmena tejto zmluvy je možná len vo forme očíslovaného písomného dodatku na 
základe dohody zmluvných strán. 

3. Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 
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583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nevýhodných 

podmienok, bez akéhokoľvek nátlaku, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení si túto zmluvu 

prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli 
ju podpisujú. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich  rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z toho tri sú 
určené pre poskytovateľa a dva pre prijímateľa. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. 

 
 
V Prešove  dňa 08.07.2020    V Prešove  dňa 03.07.2020 
 
 
 
 

Za poskytovateľa:              Za prijímateľa:  
 
 
 
 
 
  v.r.       v.r. 
............................................................  .............................................................. 
     PaedDr. Milan Majerský, PhD.            Michal Sýkora 
       predseda                   predseda 
  Prešovského samosprávneho kraja                Krajská organizácia cestovného ruchu 
        Severovýchod Slovenska 
 
 
 
 
Táto zmluva bola zverejnená dňa: 08.07.2020 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 09.07.2020 


