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Zmluva č. 51/2016
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:

Poskytovateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
00 603 317
2020887385
Prima Banka Slovensko, a.s.
SK0856000000001800347007
Mgr. Rudolf Kusý, starosta

(ďalej len „poskytovateľ“)

Príjemca:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:

Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
Hálkova 11, 831 03 Bratislava
46 816 992
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vl. č.:
84233/B
Prima Banka Slovensko, a.s.
SK05 5600 0000 0037 5198 9001
JUDr. Richard Mikulec, konateľ a Ing. Andrej Árva, konateľ

(ďalej len „príjemca“)

Článok I
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ, za podmienok dojednaných v tejto zmluve a v súlade s platnými právnymi
predpismi, poskytne v prospech príjemcu návratnú finančnú výpomoc v celkovej
maximálnej výške 75.000,- € (slovom sedemdesiatpäťtisíc eur), a to vždy na základe
písomnej žiadosti / žiadostí príjemcu o jej poskytnutie, ktorý je oprávnený požiadať o
finančnú výpomoc čiastkovo postupne s uvedením požadovanej sumy, resp. v celosti
naraz; pričom príjemca zároveň nie je povinný požiadať o finančnú výpomoc v celej
výške v prípade ak ju nebude na plnenie svojich úloh celú potrebovať.
2. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto na svojom 10-tom zasadnutí dňa 15.12.2015, uznesením č. 10/19;
a to z prostriedkov rezervného fondu poskytovateľa.
3. Návratná finančná výpomoc v zmysle ods. 1 tohto článku tejto zmluvy je určená výlučne
na financovanie prevádzkových potrieb spoločnosti príjemcu (najmä platby za

telekomunikačné služby, energie, vodné a stočné a iné platby priamo spojené s užívaním
kancelárskych priestorov; na mzdové náklady; nákup materiálu a tovarov používaných
v priestoroch spoločnosti príjemcu; na nákup techniky a SW; na náklady na pracovné
cesty; administratívne a správne poplatky a pod.) a na financovanie úloh, činností,
prípadne služieb priamo súvisiacich s prípravou, budovaním a prevádzkou zón
regulovaného parkovania (realizácia parkovacej politiky – rezidentský systém) na území
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ako aj s ich údržbou či kontrolou dodržiavania
príslušných režimov a pravidiel (vrátane potrebných technológií, hardvéru a softvéru).
4. Príjemca sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť výhradne na účely podľa
ods. 3 tohto článku tejto zmluvy a vrátiť ich poskytovateľovi v plnej skutočne poskytnutej
výške.
5. Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať spôsob naloženia s poskytnutými finančnými
prostriedkami v zmysle ods. 3 tohto článku tejto zmluvy zo strany príjemcu a zároveň je
oprávnený žiadať od príjemcu doloženie dokladov preukazujúcich účel využitia
poskytnutých finančných prostriedkov v súlade s touto zmluvou; a to bezodkladne na
základe žiadosti poskytovateľa.

Článok II
Čerpanie návratnej finančnej výpomoci
1. Poskytovateľ poskytne príjemcovi návratnú finančnú výpomoc podľa čl. I ods. 1 tejto
zmluvy do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zo strany príjemcu
poskytovateľovi s určením požadovanej sumy; a to na bankový účet príjemcu uvedený v
záhlaví tejto zmluvy. Poskytnutím sa rozumie zadanie príslušného príkazu v banke
poskytovateľa na odoslanie požadovanej sumy.

Článok III
Podmienky splácania návratnej finančnej výpomoci a úroky
1. Príjemca sa zaväzuje skutočne poskytnutú návratnú finančnú výpomoc v zmysle ods. 1 čl.
I tejto zmluvy splatiť v celosti poskytovateľovi do 31.12.2017; a to spolu s ročným
úrokom vo výške 6% odo dňa jej poskytnutia, resp. tej ktorej časti v zmysle písomných
žiadostí príjemcu; pričom príjemca je oprávnený poskytnutú návratnú finančnú výpomoc
vrátiť aj po častiach.
2. Ak príjemca nevráti poskytnutú návratnú finančnú výpomoc vrátane úrokov podľa bodu 1.
tohto článku a v súlade s touto zmluvou včas, je poskytovateľ oprávnený vyúčtovať
príjemcovi zákonný úrok z omeškania za každý deň omeškania.

Článok IV
Ostatné dojednania
1. Príjemca berie na vedomie, že poskytnutá návratná finančná výpomoc zahŕňa verejné
prostriedky a na hospodárenie s 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 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 I, 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 šiestich vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, z
ktorých poskytovateľ obdrží štyri 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 Bratislave dňa 1.3.2016

V Bratislave dňa 1.3.2016

Poskytovateľ:

Príjemca:

Mgr. Rudolf Kusý, v. r. starosta

JUDr. Richard Mikulec, v. r. konateľ

Ing. Andrej Árva, v. r. konateľ

