
Zmluva o združení a poskytnutí návratnej finančnej výpomoci  

podľa Občianskeho zákonníka 

 (ďalej len zmluva) 
 

 

uzatvorená medzi 

 

  

 

veriteľom  

                    Názov:    Občianske združenie MAS LEV, o.z. 

                    v zastúpení:   Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

                    Adresa:    Námestie majstra Pavla č. 28, 054 01 Levoča 

                    IČO:    42084636 

                    DIČ:    2022687447 

                    Bankové spojenie:   

                    Číslo účtu:     

                   

         (ďalej len veriteľ) 

 

a 

 

dlžníkom  

                    Názov:    Združenie turizmu Levoča 

                    v zastúpení:  Ing. Ernest Rusnák 

                    Sídlo:    Kovačova vila 2, 054 01  Levoča 

                    IČO:     36157228 

                    Bankové spojenie:   

                    Číslo účtu:    

                    (ďalej len dlžník) 

 

 

 

 

 

 



Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na združení a poskytnutí peňažných prostriedkov potrebných na 

prefinancovanie aktivít projektu pod názvom „Odhaľme naše bohatstvo a ponúknime ho 

všetkým“, ktorý je podporený cez Opatrenie 3.2B Podpora činnosti v oblasti vidieckeho 

cestovného ruchu z PRV SR 2007 – 2013.  

Názov aktivít:   Zhotovenie dreveného turisticko – informačného panelu 

                           Vývesná mapa 

Termín realizácie aktivity:  september 2013 – apríl 2014 

2. Veriteľ poskytne návratnú finančnú výpomoc dlžníkov z prostriedkov, ktoré združil od 

samospráv participujúcich na projekte „Odhaľme naše bohatstvo a ponúknime ho všetkým“. 

 

Článok II. 

Výška združených finančných prostriedkov 

 

1. Veriteľ sa zaväzuje zabezpečiť a poskytnúť finančnú čiastku dlžníkovi za účelom 

prefinancovania oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou aktivity daného projektu, t.j. 

Zhotovenie dreveného turisticko-informačného panelu s vývesnou mapou. Tá spadá organizačne 

pod aktivitu dlžníka, ktorý je žiadateľom a zapojeným do celého projektu až do obdobia 

záverečnej platby refundačným spôsobom v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi 

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) a dlžníkom.  

2. Výška združených finančných prostriedkov predstavuje oprávnené výdavky na aktivitu, ktoré 

veriteľ deklaroval rozpočtom, na ktorom sa veriteľ a dlžník uzhodli. Celková výška združených 

zdrojov predstavuje sumu  8 800 €, slovom osemtisícosemsto EUR.  

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Veriteľ prevedie finančné prostriedky vo výške určenej v čl. II bodu 2 tejto zmluvy  na účet 

dlžníka najskôr po preukázaní začatej výroby informačných panelov, aby nezdržiaval proces 

uskutočnenia a zrealizovania predmetu zmluvy o NFP dlžníka s PPA. Prostriedky budú 

prevedené v troch platbách.  

2. Začatie výroby dlžník preukáže potvrdenou objednávkou, ktorej prevzatie  potvrdil výherný 

dodávateľ.  



3. Prostriedky budú prevedené v troch platbách v tomto časovom a finančnom rozmedzí: 

a) 1. platba vo výške 4 000 € bude vyplatená na účet dlžníka v termíne do 30. 9. 2013. 

b) 2. platba vo výške 2 800 € bude vyplatená po osadení informačných panelov vo všetkých 

obciach najneskôr v termíne do 15. 11. 2013. 

c) 3. platba vo výške 2 000 € bude vyplatená po vystavení a odobrení faktúry zo strany 

dodávateľa do 30. 11. 2013. 

4. Dlžník sa zaväzuje, že použije poskytnuté návratné finančné prostriedky len na účel, na ktorý 

mu boli zapožičané. V prípade, žeby porušil túto podmienku, budú mu okrem postihov 

vyplývajúcich z regresov príslušného zákona podľa platnej legislatívy účtované sankcie podľa 

článku IV tejto zmluvy. 

5. Dlžník sa zaväzuje vrátiť vložené finančné prostriedky veriteľovi na účet č. 1041067038/1111, 

keď nastane platobná schopnosť dlžníka, to jest najneskôr do 5 dní od úhrady platby zo strany 

PPA na účet dlžníka. 

6. Dlžník sa zaväzuje zrealizovať aktivitu, na ktorú mu boli poskytnuté združené finančné 

prostriedky, konkrétne zhotoviť turisticko-informačné panely v počte kusov 26 a  umiestniť ich 

v katastroch vybraných obcí, ktoré boli v projekte určené ako cieľové lokality. 

7. Dlžník musí dodržať všetky podmienky zmluvy o NFP, ktorú má s PPA uzavretú, pričom musí 

zrealizovať aktivitu do apríla 2014, po čom je povinný podať na PPA žiadosť o platbu. 

8. Dlžník musí vrátiť všetky poskytnuté združené finančné zdroje veriteľovi po ukončení aktivity 

a to aj v prípade, že dlžníkovi vzniknú neoprávnené výdavky, ktoré budú zo strany PPA uznané 

ako neoprávnené, prípadne ak poruší zmluvné povinnosti vo vzťahu k PPA.   

9. Finančné prostriedky poskytnuté dlžníkovi musia byť vrátené na účet veriteľa najneskôr do 30. 

júna roku 2014, kedy sa predpokladá refundácia zo strany PPA. 

10. Veriteľ nezodpovedá za proces prípravy, realizácie aktivity ani za odovzdaný stav investície.  

 

Článok IV. 

Úročenie a dôsledky porušenia povinností 

 

1. Dlžník a veriteľ sa dohodli na bezúročnom združení finančných prostriedkov a poskytnutí počas 

trvania zmluvy, a to vzhľadom na neziskový charakter organizácie (dlžníka) aj projektového 

zámeru. 

2. Ak žiadateľ poruší podmienky tejto zmluvy, najmä ak použije poskytnuté peňažné prostriedky 

v rozpore s ich účelovým určením, prípadne nestihne podať ŽoP v zmysle podmienok zmluvy 

o NFP medzi dlžníkom a PPA, veriteľ môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy sa 



zmluva od začiatku ruší a dlžník je povinný vrátiť veriteľovi celkovú poskytnutú sumu do 14 

dní, vrátane zmluvnej pokuty vo výške 2% z poskytnutej sumy.  

3. Ak žiadateľ nevráti prostriedky podľa čl. II bodu 2 tejto zmluvy riadne a včas (čl. III bod 3), je 

povinný zaplatiť veriteľovi úroky z omeškania vo výške  0,05% z dlžnej čiastky za každý deň 

omeškania až do zaplatenia. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, že ich  zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená a že táto zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, ktorú 

prejavili bez tiesne a bez nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto 

zmluve. 

2. Zmluvné strany sú oboznámené s podmienkami a systémom realizácie projektov, s 

podmienkami PRV 2007 – 2013, s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, so samotným 

projektom.  

3. Veci a vzájomné vzťahy účastníkov neupravené touto zmluvou sa riadia Občianskym 

zákonníkom. 

4. Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma 

zmluvnými stranami. Ak sa dodatkom zmení niektoré ustanovenie tejto zmluvy, ostatné jej 

ustanovenia zostanú v platnosti. 

5. Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že si zmluvu dobre prečítali a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju dobrovoľne podpisujú. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych 

zástupcov. 

7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. 

 

 

 

V Levoči dňa 05.09.2013 

 

 

 

 

Ing. Ernest Rusnák             Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

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

         za dlžníka                                                                                 za veriteľa 


