Zmluva o poskytnutí návratnej bezúročnej 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

medzi zmluvnými stranami:
Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zastúpený :

Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
35 541 016
Štátna pokladnica
7000271435/8180
SK 22 8180 0000 0070 0027 1435
Ing. Rastislav Trnka - predseda Košického samosprávneho kraja

(ďalej len „poskytovateľ“)
Príjemca:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený :
územnej

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením
obmedzeným
Námestie Maratónu mieru 1
45 230 030
Úrad Vlády Slovenskej republiky, 5463 - 13440/2013/OPS
Všeobecná úverová banka a.s., pob. Košice
3178641458/0200
Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. – riaditeľka Európskeho zoskupenia
spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

(ďalej len „príjemca“)
Článok I
Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi za podmienok
stanovených v tejto zmluve návratnú bezúročnú finančnú výpomoc a záväzok príjemcu Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným,
z poskytnutej návratnej bezúročnej finančnej výpomoci zabezpečiť predfinancovania
projektov Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko Strešné projekty pre Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť, kód:
SKHU/1701/1.1/001 (SPF ETA1)
SKHU/1701/4.1/003 (SPF ETA4)
2. Poskytovateľ sa za podmienok dojednaných v tejto zmluve a v súlade s platnou právnou
úpravou zaväzuje poskytnúť v prospech príjemcu návratnú bezúročnú finančnú výpomoc
v celkovej výške 200.000,- eur (slovom dvestotisíc eur).
3. Poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci
pre príjemcu schválilo
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v Košiciach uznesením číslo 117/2018
dňa 27.8.2018.

4. Návratná finančná výpomoc v zmysle bodu 1. čl. I. je určená na predfinancovania
projektov s názvom: Strešné projekty pre Fond malých projektov pre východnú
programovú oblasť, kód: SKHU/1701/1.1/001 (SPF ETA1) a SKHU/1701/4.1/003 (SPF
ETA4).
5. Príjemca sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť výhradne na účely podľa
bodu 4. čl. I tejto zmluvy a vrátiť ich poskytovateľovi v plnej výške.
6. Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať spôsob nakladania s poskytnutými finančnými
prostriedkami v zmysle bodu 4. čl. I tejto zmluvy zo strany príjemcu. Poskytovateľ je
oprávnený vyzvať príjemcu, aby predložil prehľad o použití bezúročnej návratnej
finančnej výpomoci.
7. V prípade použitia návratnej finančnej výpomoci na iný účel, je príjemca povinný
poskytnutú finančnú výpomoc vrátiť v celosti na bankový účet poskytovateľa uvedený
v záhlaví tejto zmluvy.
Článok II
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi návratnú finančnú výpomoc v zmysle
bodu 1 a bodu 2 čl. I tejto zmluvy do 20 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy na bankový účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
Článok III
Podmienky splácania návratnej finančnej výpomoci a sankcie
1. Príjemca sa zaväzuje poskytnutú návratnú finančnú výpomoc v zmysle bodu 1. a bodu 2.
čl. I tejto zmluvy splatiť poskytovateľovi návratnej finančnej výpomoci naraz na jeho účet
uvedený v záhlaví tejto zmluvy so splatnosťou do 31.12.2022.
2. Návratná finančná výpomoc sa poskytuje bezúročne.
3. 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. Príjemca je povinný odviesť výnosy z návratnej bezúročnej finančnej
výpomoci na účet poskytovateľa v lehote vrátenia návratnej finančnej výpomoci a zároveň
Úradu Košického samosprávneho kraja zaslať avízo o platbe. Ak výnosy z návratnej
bezúročnej dotácie nevznikli, príjemca je povinný v rovnakej lehote písomne oznámiť túto
skutočnosť poskytovateľovi.
Článok IV
Ostatné dojednania
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 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. Obstarávanie tovarov, služieb a verejných prác sa riadi zákonom č. 343/2015

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2. Príjemca 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 bezúročnej 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. Akákoľvek zmena tejto zmluvy je možná len vo forme očíslovaného písomného dodatku
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, 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.
3. 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.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z toho
dva sú určené pre poskytovateľa a dva pre príjemcu.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.
V Košiciach, dňa

Poskytovateľ:

Príjemca:

Ing. Rastislav Trnka

Ing. Julianna Orbán Máté, PhD.

predseda Košického samosprávneho kraja

riaditeľka Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce Via Carpatia
s ručením obmedzeným

