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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

č. 06910/2021/ODO 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Poskytovateľ: 

Názov organizácie:    Trnavský samosprávny kraj  

 Sídlo:     Starohájska 10, 917 01 Trnava 

 IČO:     37 836 901 

Konajúci prostredníctvom: Mgr. Jozef Viskupič – predseda Trnavského 

samosprávneho kraja  

(ďalej len ”Poskytovateľ”) 

 

1.2. Príjemca: 

Obchodné meno:    Letisko Piešťany, a.s. 

 Sídlo:     Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany 

 IČO:     36 226 906 

IČ DPH:    SK2021918514 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN :     SK08 0900 0000 0051 4724 2488   

Konajúci prostredníctvom:  Ing. Ján Marušinec – predseda predstavenstva 

     Ing. Bohumil Klečák – člen predstavenstva   

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sa, 

vložka č. 10314/T. 

(ďalej len „Príjemca“) 

(Poskytovateľ a Príjemca ďalej spolu  aj len ako „zmluvné strany“)  

 

2. PREAMBULA 

 

2.1. Vzhľadom k tomu, že: 

2.1.1. Poskytovateľ je väčšinovým akcionárom Príjemcu; 

2.1.2. Na účely poskytovania dotácií sa v zmysle stanoviska Ministerstva financií 

Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy“) Poskytovateľ považuje za zakladateľa; 

2.1.3. Poskytovateľ má záujem na finančnej stabilizácii a dlhodobom rozvoji Príjemcu 

tak z pohľadu postavenia Poskytovateľa ako akcionára Príjemcu, ako aj 

z pohľadu dopadu činnosti Príjemcu na celkový rozvoj Trnavského 

samosprávneho kraja ako vyššieho územného celku; 

2.1.4. V nadväznosti na 2.1.1. až 2.1.3. má Poskytovateľ záujem formou zákonom 

dovolených finančných opatrení poskytnúť Prijímateľovi podporu vo forme 

účelovo viazaných finančných zdrojov s cieľom preklenutia nepriaznivej 

ekonomickej situácie Príjemcu;   

2.1.5. Príjemca požiadal Poskytovateľa listom zo dňa 11.10.2020 o poskytnutie ročnej 

dotácie; 

2.1.6. Zastupiteľstvo Poskytovateľa schválilo svojim uznesením č. 529/2020/20 zo 

dňa 9.12.2020 Rozpočet Poskytovateľa na rok 2021, súčasťou ktorého je 

určený finančný rámec na poskytnutie dotácie pre Príjemcu; 

2.1.7. Zmluvným stranám nie je známa žiadna prekážka, ktorá by im bránila uzavrieť 

Zmluvu. 

 

Poskytovateľ a Príjemca uzatvárajú medzi sebou v zmysle s ust. § 269 ods. 2 zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 8 ods. 2 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto Zmluvu o poskytnutí dotácie 

(ďalej len ”Zmluva”). 

 

3. PREDMET ZMLUVY, VÝŠKA A ÚČEL POSKYTNUTIA DOTÁCIE 

 

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Prijímateľovi nenávratné 

finančné prostriedky vo forme dotácie a záväzok Prijímateľa použiť finančné zdroje 

z dotácie za podmienok uvedených v tejto Zmluve.   

3.2. V nadväznosti na bod 3.1. tejto Zmluvy sa Poskytovateľ podľa § 8 ods. 2 zákona 

č. 583/2004 Z. z. zaväzuje poskytnúť v prospech Príjemcu finančnú podporu – dotáciu  

v maximálnej výške 200.000,- EUR (slovom dvesto tisíc eur). Dotácia môže byť 

poskytovaná aj po častiach. Dotácia, alebo jej časť bude poskytnutá na základe 

žiadostí na konkrétnu sumu v zmysle čl. 4 ods. 4.1. tejto zmluvy.  

3.3. Účelom poskytnutia Dotácie sú úlohy a akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja 

územia Trnavského samosprávneho kraja (ďalej aj len „TTSK“) ako vyššieho 

územného celku, a to konkrétne: 
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3.3.1. udržanie a rozvoj prevádzkyschopnosti Príjemcu ako letiska so statusom 

regionálneho medzinárodného letiska,   

3.3.2. v nadväznosti na 3.3.1. zabezpečenie dlhodobo stabilnej leteckej prepravy na 

území TTSK, tak osobnej ako aj nákladnej,  

3.3.3. v nadväznosti na 3.3.1. a 3.3.2. rozvoj cestovného ruchu v regióne TTSK 

3.3.4. v nadväznosti na 3.3.1 až 3.3.3. podpora regionálneho rozvoja, podnikania  a 

zamestnanosti  

3.4. V nadväznosti na 3.3. je Príjemca oprávnený použiť finančné prostriedky z Dotácie 

výlučne na financovanie nasledovných prevádzkových nákladov Príjemcu priamo 

súvisiacich s udržaním a rozvojom prevádzkyschopnosti Príjemcu ako letiska: 

3.4.1. 501 – spotreba materiálu 

3.4.2. 502 – spotreba energie 

3.4.3. 504 – náklady na predaj tovaru 

3.4.4. 511 – opravy a udržiavanie 

3.4.5. 512 - cestovné 

3.4.6. 513 – náklady na reprezentáciu 

3.4.7. 518 – ostatné služby 

3.4.8. 521 – mzdové náklady 

3.4.9. 524 – zákonné sociálne poistenie 

3.4.10. 525 – ostaté sociálne poistenie 

3.4.11. 527 – zákonné sociálne náklady 

3.4.12. 531 – daň z motorových vozidiel 

3.4.13. 532 – daň z nehnuteľností 

3.4.14. 538 – ostatné dane a poplatky.  

 

4. PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

 

4.1. Jednotlivé časti Dotácie budú poskytované zo strany Poskytovateľa pri dodržaní 

ostatných podmienok podľa tejto Zmluvy nasledovným spôsobom: 

4.1.1. Príjemca písomne požiada Poskytovateľa o poskytnutie dotácie (ďalej len 

„Žiadosť“).  

4.1.2. V žiadosti uvedie odôvodnenie potreby Dotácie. 

4.2. Príjemca sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky z Dotácie použiť výhradne na 

účely podľa bodu 3.4. článku 3. Zmluvy. 

4.3. Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať spôsob nakladania s poskytnutými finančnými 

prostriedkami z Dotácie v zmysle tohto článku Zmluvy zo strany Príjemcu. Poskytovateľ 

je oprávnený vyzvať Príjemcu, aby predložil prehľad o použití Dotácie. 
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5. VYÚČTOVANIE DOTÁCIE 

 

5.1. Príjemca je povinný predložiť písomné vyúčtovanie jednotlivých  platieb/úhrad Dotácie 

poskytnutej/uhradenej najneskôr do 17.12.2021. V prípade nevyčerpanej dotácie na 

rok 2021 je príjemca oprávnený využiť § 13 zákona č.583/2004 Z.z..  

5.2. Vyúčtovanie musí obsahovať: 

5.2.1. písomné vecné vyhodnotenie prevádzkových nákladov, na úhradu ktorých bola 

Dotácia použitá, z ktorého bude zrejmé dodržanie určeného účelu 

5.2.2. finančné vyúčtovanie Dotácie poskytnutej/uhradenej v súlade so zákonom 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vrátane kópií 

bankových výpisov (v prípade hotovostného styku kópie pokladničných 

dokladov) preukazujúcich použitie finančných prostriedkov, dokladu o odvedení 

výnosov z poskytnutej Dotácie a dokladu o vrátení prípadnej nevyčerpanej 

jednotlivej schválenej platby/úhrady Dotácie. V prípade nevyčerpanej dotácie je 

prijímateľ povinný vrátiť nevyčerpané prostriedky do 17.12.2021. Poskytovateľ 

je oprávnený vykonať kontrolu dodržania účelu a podmienok poskytnutia 

Dotácie a správnosti vyúčtovania Dotácie dohodnutých v tejto Zmluve.  

5.3. Príjemca berie na vedomie, že akékoľvek použitie Dotácie, ktorá je poskytnutá 

z verejných prostriedkov, v rozpore s touto Zmluvou je porušením finančnej disciplíny 

podľa ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v znení neskorších predpisov. 

5.4. Vzhľadom na skutočnosť, že Dotácia predstavuje verejné prostriedky z rozpočtu 

Poskytovateľa, Príjemca berie na vedomie, že na nakladanie s týmito verejnými 

prostriedkami sa vzťahujú ustanovenia zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a Zákona č.583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a preto sa Príjemca zaväzuje pri 

použití dotácie postupovať v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi. 

5.5.  Príjemca sa zaväzuje použiť Dotáciu výhradne na úhradu nákladov uvedených 

v článku 3 bod 3.4. tejto Zmluvy a zaväzuje sa, že v prípade porušenia porušenie 

pravidiel a podmienok poskytnutia dotácie uvedených v tejto zmluve Dotáciu podľa 

ustanovenia § 17 ods. 4 zák. č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci vráti Poskytovateľovi.  

 

6. ZMLUVNÁ POKUTA 

 

6.1.  Pri nedodržaní podmienok tejto Zmluvy sa bude postupovať podľa § 31 zákona 

č.523/2004 Z.z. 
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7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

7.1. Zmluva sa uzatvára na obdobie do 31.12.2021. 

7.2. Akákoľvek zmena tejto Zmluvy je možná len vo forme očíslovaného písomného 

dodatku k tejto Zmluvy na základe dohody zmluvných strán. 

7.3.  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 ďalšími príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

7.4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nevýhodných 

podmienok, bez akéhokoľvek nátlaku, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení si túto 

zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a 

slobodnej vôli ju podpisujú. 

7.5. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z toho 

dva sú určené pre Poskytovateľa a dva pre Príjemcu. 

7.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

poskytovateľa. 

 
 
V Trnave  dňa:04.03.2021     V Piešťanoch dňa: 04.03.2021 
 
 
 
Poskytovateľ:        Príjemca: 
 
 

 
   v. r.        v. r. 
............................................     ................................ 

Mgr. Jozef Viskupič                  Ing. Ján Marušinec             

    predseda TTSK      predseda predstavenstva 

    

          v. r. 

         .................................. 

        Ing. Bohumil Klečák     

        člen predstavenstva  

   


