
Zmluva č. ú ĺ/ l o? a)
uzatvorená v súlade 

';ľiŤ#:l'Ji";?jlľľäľľ,"'!"ď,?ľ."är".?odný zákonník v zneníneskoľších pľedpisov v spojení s ust. $ 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtovýchpľavidlách územnej samospľávy u o "'.ä. a doplneninĺ"Ĺto.}ĺ"r' zákonov v znení neskoľších
predpisov

a

Zmluvné stľany:

1. Poskytovatel':
Sídlo:
Štatutáľny oľgán:
ICO:
DIČ:
Banka:
IBAN:
( d'alej len "poskytovatel"' )

2. Pľíjemca:

Sídlo:
vzastúpení konatel'om :

ICO:
DIČ:
Banka:
IBAN:
( d'alej len ''pľíjemca'' )

Mesto Sládkovičovo
Fučíkova 329,925 2l Sládkovičovo
Ing. Antonom Szabó, pľimátoľom mesta
0a 306 177
202t006746
VÚB a.s' pobočka Sládkovičovo
sK40 0200 0000 0000 t 8028t32

Teľmálne kúpalisko Vincov les, s. ľ. o.

Vincov les 1900, 925 2l Sládkovičovo
Bc. Viktoľ Janko
36 28s 226
2022t5t153
vÚB a. s. pobočka Sládkovičovo
sK2s 0200 0000 oo2l 4383 ggs3

ČIánolĺ I.
Pľedmet zmluvy

1' Poskytovatel'sa zapodmienok dojednaných v tejto zrnluve a v súlade s platnou právnouúpľavou zaväzujeposkytnúť u p'o'p"."l', pri'.rn.u nev.atnu ĺnančnú výpomoc v celkovej výške
:0j09 € (slovoľn:päťdesiattisrc Bň l2' Poskytnutie návratnej ľľ.*j výpomoci schválilo Mestské zastupitel,stvo Sládkovičovo nasvoj om ľokovaní dňa 0 6.0 4.2O22's iznesením 3 5 0/M Z-2022
3' Návratná finančná yýľon'9ľ ''y'l. oor. l tohto ĺHnt<uie;to zmluvy je určená napľevádzkovéarežijne náklady spoločnosti Teľmáine kúpalisko vin.or.i.r, s.r.o. Sládkovičovo.4' Pľíjemca sa zaväzuj'e poskytnutó finan8né p.or,rĺ"JLy pňziľ výhradne na účely podl,a ods. 3tohoto článku tejto zmluvy a.í.ľátiť ĺ"n |ostytovatel,ovi v plnej výške.5' Poskytovatel' je oprávniný t<ontľotoväľ sp-ôsob nalozenĺä s poskytnutými finančnýmipľostľiedkami v zmysle ods. 3 tolrto článku tejto zmluvy zo strany pľíjemcu.



čeľpan ie' u"#nT"Äll čnej r"ýpom oci

Poskytovatel' sa zaväzuje^poskytnúť príjemcovi návratnú finančnú výpomoc podl,a ods. 1 čl. 1tejto zmluvy do l5.04.2022 naiankouy ĺo.t pľíjemcu uu.J.ny v záhlavítejto znluvy.

čHnok III.
Podmienky splácanie návľatnej finančnej qýpomoci.

Príjemca sa zaväzuje poskytnutú návľatnú finančnú výpomoc v zmysle ods. 1. čl.1' tejto zmluvysplatiť poskytovatel'ovi-v_ dvoch splátkach: pľvá splátŕá 25 000 € do 3 l. júla 2022 adľuhá splátka25 000€do 31. august 2022.

l ' Pľíjemca beľie na vedomie, že poskytnu tá návratnáfinančná qýpomoc zahŕňaveľejnépľostriedky a na hospodáľenie su uzt'uĹuiĺ ustanovenia ;ii;" č.5i3l20a4 Z.z. oľozpočtoýchpravidlách veľejnej spľávy v znení neskoľších pľedpisov i zékona č. 583/2004o rozpočtoqýchpľavidlách územnej samospľávy v zneníneskoršĺch p'"dpi";;. obstarávanie tovaľov, služieba veľejných pľác ľiadi ákonom č.2512006.". o u...Jno,i ourtu.uní v znení neskoľších predpisov.2' Pľíjemca sazaväzujepoužiť návľatnú finančnú vý|"'o" uyl'*dne na úhľadu nákladovuvedených v článku I, ods. 3 tejto zmluvy.

Clánok IV.
ostatné dojednanie

Clánok V.
Záverečné ustanovenia

1. Akákol'vek zmena tejto zmluvy je možnálen vo foľme písomného dodatku k tejto zmluve nazáklade dohody zm luvných stľán.
2. Právne vďahy touto zmluvou pľiamo neupľavené sa ľiadia pľíslušnými ustanoveniami zákonač.513/l991 ZB obchodný zákonník v znení neskoľšíchpľedpisov, zákona č. 583/2004 Z.zo ľozpočtových pravidlách územnej samospľávy a o zmene a doplnení niektoľých zétkonov zneníneskoľšíchpredpi sov a d'alšímipríslušnýmivšeobecne záv äzný mi pr ävnymipredpismiSlovenskej ľepubliky.
3. Zmluvnéstľany pľehlasujú, že si túto zmluvu pľečítali, jej obsahu poľozumeli a na znak toho,že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpisujú.
4. Táto zmluvaje vyhotovená v štyľochvyhotoveniach ,kaŽdý s platnosť oľiginálu, zktoýchposkytovatel' obdľží dve vyhotovenia a obdrží dve vyhotovenia.pľíjemca

ou

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom
po zveľejnení zmluvy v zmysle

V Sládkovičove dňq 07.04.2022

zmluvných stľán a účinnosť dňom nasledujúcim
s47 íka.

\-r-3á 
\
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- ?.o.

'l il/
Ing. Anton Szabó _ posky}ovatel'

\y .c.r/
Bc. Viktor Janko _ p,Úňóá

o


