
Zmluva č. 01/2011 

o poskytnutí dočasnej návratnej finančnej výpomoci 

v zmysle § 261a násl. Zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

Čl. I  

Zmluvné strany 

 

 

Poskytovateľ: 

Názov:      Obec Čirč 

Sídlo:    Obecný úrad Čirč, Čirč 208, 065 42 Čirč 

IČO:    00 329 835 

DIČ:    2020726059 

V zastúpení:   Michal Didik, starosta obce  

 

a 

Prijímateľ: 

Názov:      Základná škola s materskou školou Čirč 

Sídlo:    Čirč 71, 065 42 Čirč 

IČO:    37876074 

DIČ:    2021678483 

V zastúpení:   Mgr. Milan Varchola, riaditeľ školy  

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy sú podmienky, za akých Obec Čirč, poskytne dočasnú  návratnú 

finančnú výpomoc Základnej škole s materskou školou Čirč, ktorej je zriaďovateľom.  

2. Dočasná  návratná finančná výpomoc sa poskytne výlučne na zabezpečenie 

prefinancovania nákupu školiacich potrieb, učebných pomôcok a didaktických 

prostriedkov zabezpečovaných v rámci implementácie projektu: „Premena 

programového, metodologického a materiálneho zázemia školy v Čirči, cesta k modernej 

vidieckej základnej škole“, ITMS : 26110130263 do doby 30. 9. 2011. 

3. Dočasná návratná finančná výpomoc sa poskytne vo výške do 27500.- EUR (slovom : 

dvadsať sedem tisíc päťsto eur). 

 

Čl. III 

Podmienky poskytnutia výpomoci 

 

1. Poskytovateľ poskytne dočasnú návratnú finančnú výpomoc, uvedenú v Čl. II - Predmet 

zmluvy z vlastných rozpočtových zdrojov, prípadne si na tento účel zoberie úver 

z komerčnej banky. Podmienky prijatia úveru musia byť v súlade s § 17 Zákona 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje splácať poskytnutú dočasnú finančnú výpomoc (istinu) priebežne, 

vo väzbe na zúčtovávanie žiadostí o platbu Riadiacim orgánom – Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR.  



3. Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť z vlastných zdrojov aj ďalšie prípadné výdavky, ktoré obci 

vzniknú, ak si na tento účel zoberie úver z komerčnej banky. Ide o tieto prípadné 

výdavky: 

a. zriaďovateľský poplatok a ďalšie bankové poplatky plynúce z poskytnutia tohto 

úveru 

b. bankové úroky vzniknuté z tohto úveru  

c. prípadné sankčné poplatky 

 

Čl. IV 

Kontrola 

 

1. Na kontrolu dodržiavania tejto zmluvy sú oprávnení: 

a. hlavný kontrolór obce Čirč 

b. zamestnanec obce Čirč na základe osobitného písomného splnomocnenia 

starostu obce Čirč 

c. poslanci obecného zastupiteľstva obce Čirč v rozsahu svojich právomocí 

daných Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. 

 

Čl. V 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Obdobie čerpania dočasnej finančnej výpomoci 06/2011 – 08/2011. 

2. Termín vrátenia dočasnej finančnej výpomoci, bez spoluúčasti vo výške 5 % je do 5 dní 

odo dňa prijatia každej , hoci aj čiastkovej platby, prijatej na základe zúčtovania žiadosti 

o platbu Riadiacim orgánom – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

najneskôr do 30. 9. 2011. 

3. Zmluva je uzatvorená v 4 exemplároch, po dva pre každú zmluvnú stranu.  

4. Zmluva nadobúda platnosť po schválení v Obecnom zastupiteľstve Čirč, po podpísaní 

obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť tejto zmluvy je dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia zmluvy.  

 

 

 

V Čirči 21.06.2011 

 

 

 

   Poskytovateľ:           Prijímateľ: 

 

 

 

vlastnoručne podpísané              vlastnoručne podpísané 

  -----------------------       ------------------------ 

    Michal Didik,                                                                               Mgr. Milan Varchola, 

   starosta obce                                                                                    riaditeľ školy 

 

 


