
Zmluva 

o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci z rozpočtu obce Modrany 
(uzatvorená podľa§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov) 

medzi: 

 

Poskytovatel'om:   Obec Modrany  

so sídlom:   946 33 Modrany 337  

zastúpené   Štefanom Édesom, starostom obce  

IČO:     00 306 584  

bankové spojenie:   Prima Banka Slovensko , a.s. 

číslo účtu:   SK88 5600 0000 0038 0352 7002 

     (ďalej len "poskytovatel'')  

 

Príjemcom:   Pasienkové a lesné pozemkové spoločenstvo Modrany 

so sídlom:    946 33 Modrany 337 

IČO:     52348032 

zastúpená:    Erikou Vargovou, predsedkyňou spoločenstva  

bankové spojenie:   Prima Banka Slovensko , a.s. 

číslo účtu:   SK56 5600 0000 0060 7916 3001 

(ďalej len .príjemca")  

 

l. Predmet zmluvy 

 

1.Poskytovateľ poskytne príjemcovi podľa podmienok tejto zmluvy návratnú finančnú 

výpomoc v celkovej výške 5.000,- € (slovom päťtisíc EUR) na pokrytie výdavkov  právnych 

služieb pri založení spoločenstva. 

 

II. Podmienky poskytnutia finančnej výpomoci 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky vo výške podľa čl. I  tejto zmluvy 

príjemcovi do 5 dní po podpísaní tejto zmluvy na nasledovný účet príjemcu  

číslo účtu: SK56 5600 0000 0060 7916 3001. 

2. Príjemca sa zaväzuje poskytnutú finančnú výpomoc poskytovateľovi vrátiť riadne a včas, 

v lehote a spôsobom dohodnutom v tejto zmluve. 

3. Finančné prostriedky návratnej finančnej výpomoci je príjemca povinný použiť výhradne 

na účel uvedený v čl. I tejto zmluvy. 

4. Príjemca sa zaväzuje, že návratnú finančnú výpomoc vráti bezhotovostne na účet 

poskytovateľa najneskôr do 31.12.2020.  

5. Návratná finančná výpomoc je bezúročná. 

 



III. Ďalšie dohodnuté podmienky zmluvy 

1. Peňažný záväzok poskytovateľa je splnený pripísaním dohodnutej sumy na bankový účet 

príjemcu.  

2. Pre prípad porušenia povinnosti vrátiť návratnú finančnú výpomoc riadne a včas je 

príjemca povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania, a to od dňa porušenia povinnosti až do jej riadneho splnenia. Zmluvné 

strany vyhlasujú, že zmluvnú pokutu považujú za obvyklú a primeranú povahe 

zabezpečovaného záväzku. 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa vyhotovuje písomne. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k nej je možné 

robiť len formou písomných dodatkov podpísaných všetkými zmluvnými stranami.  

2. Účastníci vyhlasujú, že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú 

oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že 

im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká 

okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe 

tohto vyhlásenia.  

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každý 

účastník zmluvy.  

4. Účastníci vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto 

podpisujú ako prejav svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle. 

 

v Modranoch dňa 

 

 

 

 

 

...............................................                  ............................................... 

Poskytovatel'            Príjemca 


