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Zmluva č. 103/2014
o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov v spojení s ust. § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:
1. Poskytovateľ:
so sídlom
Štatutárny orgán :
IČO:
IČDPH:
Bankové spojenie:
(ďalej len "poskytovateľ")
2. Príjemca:
so sídlom:
v zastúpení konateľom:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(ďalej len "príjemca")

Mesto Sládkovičovo
92521 Sládkovičovo, Fučíkova 329
Tng. Anton Szabó - primátor mesta
00306177
2021006746
VÚB Galanta č.ú. 18028-132/0200

Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o.
Fučíkova 340,92521 Sládkovičovo
MVDr. Pavel Bartaloš
VÚB a. s. Sládkovičovo
2143839953/0200
36285226
2022151153

ČlánokI
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa za podmienok dojednaných v tejto zmluve a v súlade s platnou právnou
úpravou zaväzuje poskytnúť v prospech príjemcu návratnú finančnú výpomoc v celkovej
výške 120.000,- eur (slovom: stodvadsaťtisíc eur).
2. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci schválilo Mestské zastupiteľstvo Sládkovičovo
na svojom rokovaní dňa 01.10.2014 s uznesením č.2531MZ-2014
3. Návratná finančná výpomoc v zmysle ods. 1 tohto článku tejto zmluvy je určená na
úhradu záväzkov spoločnosti Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o. Sládkovičovo voči
veriteľom.
4. Príjemca sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť výhradne na účely podľa
ods. 3 tohto článku tejto zmluvy a vrátiť ich poskytovateľovi v plnej výške.
5. Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať spôsob naloženia s poskytnutými finančnými
prostriedkami v zmysle ods. 3 tohto článku tejto zmluvy zo strany príjemcu.
Článok II
Čerpanie návratnej finančnej výpomoci
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi návratnú finančnú výpomoc podľa ods. 1 čl.
l tejto zmluvy do troch mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy na bankový účet
príjemcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
Článok III
Podmienky splácania návratnej finančnej výpomoci a úroky
1. Príjemca sa zaväzuje poskytnutú návratnú finančnú výpomoc v zmysle ods. 1 čl. l tejto
zmluvy splatiť poskytovateľovi do konca 3l.12.2016.

Článok IV
Ostatné dojednania
1. Príjemca berie na vedomie, že poskytnutá návratná finančná výpomoc zahŕňa verejné
prostriedky ana hospodárenie s prostriedkami sa vzťahujú ustanovenia zákona
č.52312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov. Obstarávanie tovarov, služieb a verejných prác sa riadi zákonom
Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
2. Príjemca sa zaväzuje použiť návratnú finančnú výpomoc výhradne na úhradu nákladov
uvedených v článku l, ods. 3 tejto zmluvy.
Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Akákoľvek zmena tejto zmluvy je možná len vo forme písomného dodatku k tejto
zmluve na základe dohody zmluvných strán.
2. Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona
Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že zodpovedná ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpisujú.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, každý s platnosťou originálu,
z ktorých poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia a príjemca obdrží dve vyhotovenia.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle § 47 a) Občianskeho zákonníka.
V Sládkovičove dňa 15.10.2014

POSkytov~

1erm61ne 1~,1
•.alisko Vincc)',1 ;()S, s.r.o,
Fučíkova 3aO
92521 SlÁDKOVIČOVO
IČO: 36 285 22ó IČ DPH: SK2022151153
Č. účtu: 214383?953/020D
Č. tel.: 0692047557
G)

