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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI 

 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 POSKYTOVATEĽ 

 

 Obchodné meno: Trnavský samosprávny kraj 

 Sídlo:   Starohájska ulica 6868/10, 917 01 Trnava 

 IČO:   37 836 901 

 DIČ:   2021628367 

 IČ DPH:  SK2021628367 

 Konajúci 

 prostredníctvom: Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK  

 Bankové spojenie: štátna pokladnica 

 Číslo účtu/IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106                  

 BIC kód:   SPSRSKBA 

 

 (ďalej len ako „Poskytovateľ“) 

 

a 

 

1.2 PRÍJEMCA 

 

 Obchodné meno: Letisko Piešťany, a.s. 

 Sídlo:   Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany 

 IČO:   36 266 906 

DIČ:   2021918514 

 IČ DPH:  SK2021918514 

 Konajúci 

prostredníctvom: Ing. Ján Marušinec, predseda predstavenstva 

   Mgr. František Berec, člen predstavenstva 

 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 Číslo účtu/IBAN:  SK63 0900 0000 0051 4605 2084 

 BIC kód:  GIBASKBX 

 

 (ďalej len ako „Príjemca“) 

 

 (Poskytovateľ a Príjemca ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 

 

1.3 Poskytovateľ a Príjemca uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 

 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v spojení s § 10 ods. 6 zákona č. 

 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
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 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto Zmluvu 

 o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci (ďalej len „Zmluva“). 

 

2. PREDMET ZMLUVY 

 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Prijímateľovi za 

 podmienok dohodnutých v tejto Zmluve návratnú finančnú výpomoc v sume  

 688.500,- eur (slovom: šesťstoosemdesiatosemtisícpäťsto eur) (ďalej ako 

 „Návratná finančná výpomoc“). 

 

2.2 Poskytnutie Návratnej finančnej výpomoci schválilo zastupiteľstvo Trnavského 
 samosprávneho kraja uznesením č. 277/2019/12  zo dňa 18. septembra 2019. 
 
2.3 Návratná finančná výpomoc v zmysle bodu 2.1. tohto článku Zmluvy je určená 

 na zabezpečenie dostatočnej kapitálovej vybavenosti Príjemcu pre účely 

stabilizácie a rozvoja podnikania Príjemcu s pozitívnym dopadom na rozvoj 

regiónu. 

 

2.4 Príjemca sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť výhradne na účely 

 podľa  bodu 2.3. tohto článku Zmluvy a postupovať v súlade s platným 

uznesením.  

2.5 Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať spôsob nakladania s poskytnutými 

 finančnými prostriedkami v zmysle bodu 2.3. tohto článku Zmluvy zo strany 

 Príjemcu.   

  

3. ČERPANIE NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI 

 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Príjemcovi Návratnú finančnú výpomoc 

 podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy do piatich (5) pracovných dní odo dňa 

 účinnosti tejto Zmluvy na bankový účet Príjemcu uvedený v záhlaví tejto 

 Zmluvy. 

 

4. PODMIENKY SPLÁCANIA NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI 

 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Príjemca vráti Poskytovateľovi Návratnú finančnú 

 výpomoc naraz alebo je oprávnený túto vrátiť aj po častiach, až do vrátenia celej 

sumy poskytnutej Návratnej finančnej výpomoci.  

 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Príjemca je povinný Poskytovateľovi platiť 

 z poskytnutej Návratnej finančnej výpomoci úrok vo výške 2,5 % p.a. Čerpané 

 prostriedky sa úročia odo dňa čerpania Návratnej finančnej výpomoci do dňa 

 predchádzajúceho dňu úplného splatenia Návratnej finančnej výpomoci. Úrok 

 je splatný vždy v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca. Ak takýto 
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 deň pripadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom, dňom splatnosti je najbližší 

 pracovný deň.  

 

4.3 Príjemca je povinný uhrádzať Návratnú finančnú výpomoc  a/alebo príslušný 

úrok v zmysle tejto Zmluvy na účet Poskytovateľa uvedený  v záhlaví tejto 

Zmluvy. Každá jednotlivá splátka a/alebo príslušný úrok sa  považuje za 

 uhradený dňom pripísania príslušnej sumy a/alebo splátky na účet 

 Poskytovateľa. 

 

4.4 Príjemca má právo splatiť Návratnú finančnú výpomoc skôr  ako je uvedené v 

bode 4.1. tohto článku Zmluvy, a to aj čiastočným plnením. 

 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Príjemcu uhradiť 

 Návratnú finančnú výpomoc riadne a včas vzniká Poskytovateľovi nárok na úrok 

z omeškania vo výške 0,05 % za každý aj začatý deň omeškania až do 

uhradenia. 

 

5. OSTATNÉ DOJEDNANIA 

 

5.1 Príjemca berie na vedomie, že poskytnutá Návratná finančná výpomoc zahŕňa 

 verejné prostriedky a na hospodárenie s verejnými prostriedkami sa vzťahujú 

 ustanovenia  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

 správy a o zmene a  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 

 č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

 doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

 a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

  

6.2  Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy vyžadujú formu písomných očíslovaných 

 dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.  

  

6.3  Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, 

 pričom Poskytovateľ dostane tri (3) rovnopisy a Príjemca dva (2) rovnopisy.  

    

6.4  Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa 

 riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 v platnom znení, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

 samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
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 predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

 republiky.  

  

6.5  Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto 

 Zmluvou predovšetkým vzájomnou dohodou.  

  

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely doručovania akýchkoľvek písomností a 

 dokumentov súvisiacich s touto Zmluvou platia adresy uvedené v záhlaví tejto 

 Zmluvy ako korešpondenčné adresy.  

  

6.7 Ak by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú 

 tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné 

 bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim 

 hospodárskemu účelu tejto Zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej 

 podpisu.  

  

6.8  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, a že táto, tak ako bola 

 vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, 

 zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.  

 

  

V Trnave, dňa 13.11.2019           V Piešťanoch, dňa 13.11.2019 

 

  

Za Poskytovateľa:     Za Príjemcu:  

 

 

 

          v.r.                  v.r. 

___________________________  __________________________  

Trnavský samosprávny kraj   Letisko Piešťany, a.s. 

Mgr. Jozef Viskupič                     Ing. Ján Marušinec 

predseda                      predseda predstavenstva 

 

 

 

                    v.r. 

       __________________________ 

       Letisko Piešťany, a.s. 

       Mgr. František Berec 

       člen predstavenstva 

 


