
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ
NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI

uzatvorená podľa ~ 262 a nasi.
zákona č. 513 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1. Veritel‘: Obec Kalná nad Hronom
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32
V mene ktorej koná: Ing. Ladislav Éhn, starosta
Internetová adresa: www.kalna.eu
Elektronická pošta: obecc~kaIna.eu
IČO: 00307131
DIČ: 2021218683
Telefón: 036/6395109
Bankové spojenie: VÚB Levice
Číslo účtu: SKO6 02000000000026823152

2. Dlžník: Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Mgr. Ivana Tóthová, konatel‘
Zapísaný: OROS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
iČo: 50 102 419
DIČ: 2120172802
iČ DPH: 5K2 120172802
Bankové spojenie: ČSOB, as.
IBAN: SK8I 75000000004027755487

0948 073 770
Email: sociaInypodnik~kalna.eu

„.

Predmet zmluvy

I .Touto zmluvou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť dlžníkovi návratnú finančnú výpomoc v súlade s * 10
ods. 6 zákona č. 583 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách a dlžník sa zaväzuje poskytnutú návratnú
finančnú výpomoc veritel‘ovi vrátif za podmienok a spósobom dohodnutým v tejto zmluve.
2. Dlžník sa zaväzuje použit‘ poskytnuté finančné prostriedky na financovanie aktivít vykonávaných
v súlade sjeho predmetom podnikania.
3. Návratná finančná výpomoc sa poskytuje na základe uznesenia Obecného zastupitel‘stva obce Kalná
nad Fironom Č. 2/Ill. 2021 OZ zo dňa 15.2.2021.

„.

Podmienky poskytnutia návratnej finančnej výpomoci

I .Veritel‘ poskytne dlzníkovi návratnú finanČnú výpomoc vo výške 150 000 Eur (slovom
stopäťdesiauisíc eur).



2.Zmluvné strany sa dohodli, že návratná finančná výpomoc bude Dlžníkovi poskytnutá bezúročne.
3. Zmiuvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky budú poskytnuté jednorazovo bezhotovostným
prevodom na účet dlžníka uvedený v či. I tejto zmluvy a to najneskór do 7 dní odo dňa podpísania
zmluvy.
4. Dlžník sa zväzuje poskytnuté finanČné prostriedky vrátit‘ v plnej výške najneskór do 31.12.2021 na
účet veritei‘a uvedený v či. I.
5. Dlžník má oprávnenie splatit‘ celú dlžnú sumu alebojej časť aj skór ako v uvedenom termíne. Veritel‘
sa zaväzuje prijať splatenie dihu dlžníkom aj skór ako v uvedenom termíne.

Iv.
Záverečné ustanovenia

I. Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasiedujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke veritel‘a www.kaina.eu.
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
vyhotovení.
3. Túto zmluvuje možné meniť, dopÍňaf iba Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, písomným
dodatkom, podpísaným oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany sú si vedomé toho, že právne vzťahy, bližšie touto zmluvou neupravené, sa nadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov SR.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu podpísaii riadne siobodne, vážne a zrozumitel‘ne, nie pod
nátlakom, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.

Veritel‘: Dlžnik:

V Kamej nad Hronom dňa QNA V Kalnej nad Hronom, dňa0 MA G?1

. 32 Kolná r~d Hronon

~ 101 419 IČDPH:5k2 1201 71802


