
Zmluva
o poskytnutí návratnej pôžičky na podporu projektu: Financovanie prevádzkových 

nákladov MAS Ž1BRICA pri implementácii Stratégie CLLD MAS ŽIBRICA na roky
2016-2023

Č I. I.
Úvodné ustanovenia

1. Poskytovateľ návratnej finančnej pôžičky:

Obec Žirany
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Žirany 194, Žirany 951 74 
Ing. Jozef Zsebi 
00308706
Príma banka Slovensko, a.s. 
SK40 5600 0000 0008 1432 3001

(ďalej len „poskytovateľ“)

2. Prijímateľ návratnej finančnej pôžičky:
v

Občianske združenie ZIBRICA
Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre
Zastúpené: Ing. Zuzana Vinkovičová-predsedkyňa
IČO: 42206456
Bankové spojenie: Primá banka a.s.
IBAN: SK 74 5600 0000 0008 8726 6001 
(ďalej len „prijímateľ“)

ČI. II.

Predmet zmluvy

Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímateľovi návratnú pôžičku na úhradu 
nákladov spojených s opatrením 5.1.1 Financovanie prevádzkových nákladov MAS ŽIBRICA
-  vo výške:

500,00 EUR 
slovom: päťsto eur

ČI. III.

Účel použitia návratnej dotácie

1. Poskytnutá návratná pôžička môže byť použitá na realizáciu úhrad spojených s úhradou 
mzdových nákladov.



Odstúpenie od zmluvy a vrátenie pôžičky

/teíCyravaref má právo od zmluvy odstúpiť, ak prijímateľ neplní zmluvné podmienky 
ustanovené touto zmluvou. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú pôžičku do 15 
kalendárnych dní od odstúpenia poskytovateľa od zmluvy na účet poskytovateľa.

ČI. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné vzťahy, ktoré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve, sa riadia Občianskym 
zákonníkom v platnom znení.
2. Zmluva nadobúda platnosť/účinnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých 1 exemplár obdrží prijímateľ a 1 
exemplár poskytovateľ.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len očíslovanými 
písomnými dodatkami, ktoré sa stávajú po ich podpísaní neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, že prejav 
ich vôle je slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný a že sú na právne úkony plne spôsobilí. 
Keďže znenie tejto zmluvy je v plnom súlade s ich prejavenou vôľou, túto na znak súhlasu po 
jej prečítaní vlastnoručne podpisujú.

V Štitároch, 17.04.2018
O bčianske združenie  

ŽIBRICA
Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre
IČO; 42206156 č Ú.: 0887266001/5600

Ing. Zuzana Vinkovičová 
predsedkyňa OZ ŽIBRICA


