
ZMLUVA 
o návratnej finančnej výpomoci 

uzavretá v zmysle zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 
 
uzavretá medzi : 

 Názov:   Obec Rudňany 

 Sídlo:   Rudňany 234, 053 23 

 IČO:   00329533 

 DIČ:    2020717842 

 IBAN:   SK03 0200 0000 0000 2412 0592  

 Zastúpená:  Bc. Rastislav Neuvirth - starosta obce 

                         / ďalej len poskytovateľ / 

 a 

 Názov:   RUPOD, s.r.o. 

 Sídlo:   Rudňany 234, 053 23 

 IČO:    52 756 751 

 DIČ:    2121127734 

 IBAN:   SK53 0200 0000 0042 1656 7653  

 Zastúpená:  Bc. Rastislav Neuvirth - konateľ 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je zapísaná  v  Obchodnom  registri  vedenom  na  Okresnom  

súde Košice I., oddiel : Sro, vložka : 47654/V 

                        / ďalej len príjemca / 

 

čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 

1.  Poskytovateľ návratnej finančnej výpomoci je zakladateľom príjemcu návratnej finančnej 

výpomoci. 

2.  Poskytovateľ v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytne návratnú finančnú výpomoc zo 

svojho rozpočtu právnickej osobe, ktorej je zakladateľom, pričom na tento účel nepoužije 

návratné zdroje financovania svojho rozpočtu. 



3.  Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci príjemcovi bolo dňa 26.10.2020 schválené 

Uznesením obecného zastupiteľstva obce Rudňany č. 133/2020. 

 

čl. II 
Predmet a účel zmluvy 

 

1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vyčleniť vo svojom rozpočte a poskytnúť 

návratnú finančnú výpomoc z rozpočtu poskytovateľa v celkovej výške 12.000,- Eur 

(slovom: dvanásťtisíc eur) príjemcovi návratnej finančnej výpomoci.  

2) Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok príjemcu návratnej finančnej výpomoci poskytnutú 

finančnú výpomoc vrátiť poskytovateľovi návratnej finančnej výpomoci tak ako je uvedené 

v článku III. tejto zmluvy. 

3) Účelom poskytnutia návratnej finančnej výpomoci je nákup strojov, prístrojov 

a technologických zariadení príjemcom návratnej finančnej výpomoci. 

 

čl. III 
Podmienky poskytnutia výpomoci 

 

 Príjemca návratnej finančnej výpomoci sa zaväzuje celú sumu poskytnutej finančnej 

výpomoci použiť výhradne na účel uvedený v článku II. Bod 3) tejto zmluvy a tiež sa zaväzuje vrátiť 

návratnú finančnú výpomoc poskytovateľovi v splátkach nasledovne: 

- sumu 6000,- Eur (slovom: šesťtisíc eur) najneskôr do 31.12.2021, 

- sumu 6000,- Eur (slovom: šesťtisíc eur) najneskôr do 31.12.2022. 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutie návratnej finančnej výpomoci príjemcovi 

poskytovateľom je bezúročné. 

 

čl. IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Príjemca návratnej finančnej výpomoci je oprávnený túto vrátiť aj skôr ako je uvedené v článku 

III. tejto zmluvy a poskytovateľ je povinný ju prijať. 

2. V prípade omeškania s čo i len jednou splátkou o viac ako 30 dní sa stáva zročnou celá 

poskytnutá finančná výpomoc. 



3. Poskytovateľ návratnej finančnej výpomoci má právo skontrolovať dodržanie účelu poskytnutej 

finančnej výpomoci, tak že si písomne vyžiada k nahliadnutiu účtovné doklady, o nákupe strojov, 

prístrojov a technologických zariadení príjemcom návratnej finančnej výpomoci. 

čl. V 
Záverečné ustanovenia 

 

1.  Akákoľvek zmena tejto zmluvy môže byť uskutočnená len písomným dodatkom a po vzájomnej 

dohode oboch zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť len zo zákonných dôvodov. 

Odstúpením od tejto zmluvy sú si zmluvné strany vrátiť čo bolo doposiaľ splnené.  

3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa vzájomné vzťahy zmluvných strán príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana dostane jeden 

exemplár. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, táto vyjadruje ich pravú, vážnu a 

slobodnú vôľu, nebola urobená v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok, s 

obsahom zmluvy súhlasia a na znak toho ju podpisujú. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 

deň po dni jej zverejnenia na stránke obce v zmysle platných právnych predpisov. 

 

 

V Rudňanoch, dňa 27.10.2020  

 

     

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

          poskytovateľ                                                                          príjemca 


