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Zmluva
o návratnej finančnej výpomoci poslrytovanej

vsúlades$'l3anasl'zákonač.52312004z.z'orozpočtov,.ýchpravidláchverejnej
niektoýchzákonovvzneníneskoršíchpredpĺsova$262ods.1

správyaozmeneadoplnení

vspojenís269ods.2obchodnéhozákonníka

(dalejlen Žmluva")
Zmluvné strany
Názov

Ministerstvo

Sídlo

Štefanovičova5,817 82 Bratislava

fi

nancií Slovenskej republiky

lČo

00151742

ZastÚpené

Radovan Majerský
generálny riaditeľ sekcie rozpďtovej politiky
na základe poverenia č. p.: MF/01535512020442z 12. augusta 2020

(ďalej len,'Veriteľ')

a

Názov

Mesto Šaľa- MsÚ

Sĺdlo

Nám. Sv. Trojice 7,927

lČ0

00306't85

ZastÚpené

Mgr. Jozef Belicý
primátor mesta

15 Šaľa

(ďalej len ,'DlŽnik")

uzatvára|ú túto zmluvu:

článok

1

Predmet Zmluvy

1

.1 Predmetom Zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím návratnej Íinančnej
uýpomoci zo štátnych Íinančnýchaktív v súlade s $ 13 ákona č. 52312004 Z, z' o rozpočtoých pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niekto4ých zákonov v znenÍ neskoršĺch predpisov (ďalej len ,zákon č. 52312004Z.z'")'

1.2 Návratná finančná výpomoc sa poskytuje DlŽníkovi na základe Uznesenia vlády Slovenskej

republiky č. 494
z 12. augusta 2020 a v nadväznosti na rozhodnutie zastupitel'stva mesta o prijatí návratne| finančnej výpomoci
Uznesením č. 6/2020-Vlll. z 24. septembra 2020 v celkovej sume 474 914 eur (slovom; štyristosedemdesiatšlyritisíc
deväťstoštrnásť eur) na výkon samosprávnych pôsobností z dÔvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia CoVlD-1 9.

't.3 Návratnú finančnú v'ýpomocje moŽné pouŽiťvýlučne a v plnom rozsahu na účelfinancovania výkonu samosprávnych

pôsobnostĺ nehospodáĺskeho charakteru, prípadne so sprievodnými hospodárskymĺ čĺnnosťamipodľa oznámenia
Komisie o pojme šlátna pomoc uvedenom v dánku 'l07 ods. 1 Zmluvy o fungovanÍ Európskej únie (20í6/C 262101)'
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článok 2
Podmienky poskytnutia návratnej

fi

nančnej výpomoci

í.3 tejto Zmluvy peňaŽné prostriedky
a poukáŽe ich jednorazovo v celkovej rĺýške 474 914 eur v prospech účtuDlŽníka čísloSK48 1 1 1 1 0000 0066 2784

2.1 Veritel'sazaväzuie, Že vyčlenína účeldeÍinovaný v článku 1bod 1'2 a
9005 do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

2.2 DlŽníksa zaväzuje, Že poskýnuté peňaŽné proshiedky (istinu) v sume podľa bodu 'l.2 tejto Zmluvy vráti v pľospech
Účtu VeriteÍa čĺsloSK65 8í80 0000 0070 0019 8493 - Bežný účetna splácanie návratných Íinančnýchvýpomoci
v ročných splátkach nasledovne:

,
,
.
,

rok2024
rok20?5
rok2026
rok2027

118728eur,

118728euĺ,

118728eur,

1ĺ8730eur'

a to vŽdy do 31. októbĺa prĺslušnéhokalendámeho roka'

2.3 DlŽnĺk sa zaväzuje pouŽiť peňaŽné prostrĺedky na účeldeÍinovaný v článku 'ĺ bod ĺ.2 a

1.3 tejto Zmluvy do konca roka

2020.

2.4 odpustenie |ednotlivých splátok návratnej Íinančnej výpomoci podľa bodu 2.2, kloÍéje DlŽnĺk povinný splácať
VeriteÍovi, je moŽné len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podÍa $ 13 ods. 6 zákona č. 523l20MZ'z.

2.5 V súlade s $ 7 ods. 'l písm. m) zákona č. 52312004 Z. z. sa výnosy z poskytnuých finančných prostriedkov pouŽijú
na účel,na Koý sú tieto prostriedky poslq(nuté'
2.6 KaŽdá platba realizovaná DlŽníkom v prospech VeriteÍa podÍa tejto Zmluvy bude

2.7 olŽnllĺ mÔŽe predčasne splatiť celkovÚ sumu

mať variabi|ný symbol 201280879.

poskytnutej návratnej Íinančnej výpomoci alebo jej časť.0 tejto

skuločnosti je DlŽník povinný pĺsomne informovať Veritela najmenej

1

0 pracovných dní vopred.

2.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že omeškanĺmDlžníkas Úhradou čo aj len jednej ročnej splátky poskytnutej

návratnej Íinančnejv'ýpomoci o viac ako 60 kalendárnych dnĺ sa stane ku dňu uplynutia 12O-teho dňa odo dňa
splatnosti splátky okamŽite splatná celá suma nespĺatenej návratnej finančnej výpomoci.

2.9 Zmluvné strany sa dohodli, Že návratná Íinančná výpomoc bude DlŽníkovi pos(ytnutá bezúročne,

Článok a
Práva a povinnosti zmluvných slrán

3.1 Zmluvnéstranysúpovinnéplniťsvojepovinnosti alebozabezpečiťichsplneniealebododrŽanie,uvedenévZmluve,
najmä v jej bď,e2.1 a2.2, riadne a včas.

kontaktnej osoby Veriteľa avízo o vykonaní úhĺady peňaŽných prostriedkov
podľa článku 2 bod 2.2 tejto Zmluvy do piatich pracovných dní p vykonanĺ prĺslušnej platby.

3.2 DlŽníkzašle VeriteÍovi prostredníctvom

3.3 Splátka sa povaŽuje za uhradenú dňom pripísania na účetMinisterstva financiĺ Slovenskej republiky, ktoý je uvedený
v bode 2.2.

3.4 DlŽnĺk zodpovedá zato,Že prijatĺm návratnej finančnej výpomoci nebudú prekročené limity dlhu a dlhovej sluŽby

DlŽnĺka vyplývajúce z $ 't7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnenĺ nĺektoých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. dlh DlŽníka neprekročí50 % skutočných beŽných

prĺjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady
uýnosov a suma splátok záväzkov z ĺnvesličnýchdodávateÍských úverov neprekročív prĺslušnom rozpočtovom roku
25 7o skutočných beŽných príjmov predchádzajúceho rozpočtovéhoroka znĺŽených o pľostriedky poskytnuté
v príslušnom rozpočtovom roku DlŽníkovi z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, o prostriedky poskytnuté
z Európskej únie a o iné prostriedky zo zahraničia alebo o proskiedky získané na základe osobitného predpisu.

3.5 V prípade zmeny identifikačných údajov DlŽnĺka, uvedených v záhlavĺ tejto Zmluvy a zmeny !qn\9vét'9 spojenia,

je DlŽnĺk povinný ihneď (emailom) upovedomiť Veriteľa a následne doručiťna jeho adresu originál dokladu (ľesp.
notáľsky overenú fotokópiu dokladu) o zmene.
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pouŽĺť výlučne v súlade s účeloma predmetom tejto
na Úhradu záViizkov po lehote splatnosti.

3.6 DlŽník sa zaväzuje poskytnutú návratnú Íinančnúvýpomoc
Zmluvy. Návralná Íinančná výpomoc nemÔŽe

bľ pouŽitá

3.7 Ak DlŽnĺk naplní niektoru zo skutkových podstát porušenia finančnej disciplĺny podľa $ 31 zákona č. 52312004 Z. z.,
je povinný znášať sankcie, ktoré mu budÚ uloŽené za porušenie finančnej dĺsciplíny.

3.8

DlŽník je povinný viesť osobĺtnúevidenciu o pouŽitĺ peňaŽných prostriedkov v súlade so zákonom č' 431120022. z.
o účtovnĺctvev znenĺ neskorších predpisov tak, aby vedel spotahlivo predloŽiť doklady' preukazujúce účelpouŽitia
návratnej Íinančnejvýpomoci a dodžanie ostatných podmienok určených v Zmluve, orgánom vykonávajúcim kontrolu'

3.9 DlŽnĺk na základe Žiadosti Veritel'a predloŽĺ účtovnúdokumentáciu preukazujúcu správnosť vynaloŽených {davkov
a potvrdzujúcu úhradu skutočne vynaloŽených peňaŽných prostriedkov, prĺpadne aj inú dokumentáciu.

3.10 DlŽník zodpovedá za hospodáren|e s peňaŽnýmĺ prostriedkami a je povinný pri ich používanĺzachovávať
hospodámosť, efektĺvnosť a účinnosťich pouŽitia.
3.1

1

3.'l2

3"l3

DlŽnĺk sa zaväzuje umoŽniť verifikáciu predloŽených Údajov, kontrolu účelunávratnej Ílnančnejuýpomoci a kontrolu
dodžiavania podmienok Zmluvy príslušným orgánom v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnenĺ niektoľých zákonov v znenĺ neskorších predpisov, ako aj zamestnancom Ministerstva
Íinancií Slovenskej republiky, Uradu vládneho auditu, Najvyššieho kontrolného Úradu Slovenskej republiky, a to počas
celého obdobia trvania zmluvného vzt'ahu.

DlŽnĺk ako verejný obstarávatel'je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek

na uskutočnenie stavebných pĺác,zäkaziek na poskytnutie sluŽieb' sút'aŽí návrhov, zadávanĺ koncesií na stavebné
práce, zadávanĺ koncesií na sluŽby a správu vo verejnom obstarávanĺ podľa zákona é'34312015 Z. z. o verejnom
obstarávanĺ a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znenĺ neskorších predpisov.
Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia súvisiaca so Zmluvou musí byť realizovaná v písomnej
forme, za ktorú sa pre účelytejto Zmluvy považuje lĺslinná podoba a a| elektronická podoba v zmysle zákona
č. 305/20'ĺ3 Z. z' o elektroniďej podobe rlýkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektoých
o e-Governmente"). Korešpondencia musĺ byl'podpísaná
zákonov v znenĺ neskorších predpisov (ďalej len
"zákon
oprávnenou osobou.

článok 4
Doručovanie

4.1 Doručenĺmsa rozumie prijatie zásielky Zmluvnou stranou, Korej bola adresovaná na adresu Veriteľa alebo Dlžnĺka.

4.2 AkékolVek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia súvisiaca so Zmluvou musí byť realizovaná v pĺsomnej
forme, za ktorú sa pre účelytejto Zmluvy považuje listinná podoba a v zmysle zákona o e-Governmente aj elektronická
podoba. Korešpondencia musĺ byt podpísaná oprávnenou osobou.

4.3 V prĺpade elektronickej komunikácie sa elektronický dokument podpisuje mandátnym certifikátom kvaliĺikovaného

elektronického podpisu alebo kvaliÍikovanou eleKronickou pečaťou v zmysle $ 23 a násl' zákona o e-Goveĺnmenle'
Elektĺonicképodanie a elekhonický úradný dokument sa doručuje elektronicky, pričom miestom na elektronické
doručovanie |e aKivovaná elektronická schránka adresáta na portáli slovensko.sk podľa $ 29 a nasl, zákona
o e-Govemmente.

4.4 Za deŕl doručenia zásielky Zmluvnej strane, ktorej bola adľesovaná sa považuje takisto deň
a) v ktorom táto Zmluvná sbana ju odoprela prijať,
b) ktoým máme uplynula odbemá lehota pre jej vyzdvlhnutie si na pošte'
c) v ktoný bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, Že "adresát sa odst'ahoval','adresátje neznámý'
alebo iná poznámka, ktorá pod|'a poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky alebo

d) uloŽenia elehronickej úľadnej správy do aktivovanej elektronickej schránky adresáta podľa $ 32 ods'

5 zákona o

+

Govemmente,
doručovanie je uvedená v identiíikačných Údajoch zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú
bezodkladne oznámiť druhej Zmluvnej slrane akúkoľvek zmenu údajov pre doručovanie.

4.5 Adresa pre
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článok 5
äverečnó ustanovenia

5'1

5.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosťdňom poskytnutia návratnej finančnej

uýpomoci Veritelbm' najskÔr však dňom nasledu|úcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv,
vedenom Uradom vlády Slovenskej republiky.

5'3 Zmluvu je moŽné meniť a dopíňať len

na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných a očĺslovaných
dodatkov podpĺsaných zmĺuvnými slranami, ktoré budÚ tvoriť neoddelitel'nú sÚčasť tejto Zmluvy.

5.4 V prĺpade akýchkoľvek nejasností alebo nedorozumenĺ sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiťvzniknuté spory

vzájomnou dohodou a aŽ po neúspešných rokovaniach sa obrátia so svojimi nárokmi na vecne a miestne prÍslušný
súd Slovenskej republiky.

5.5 Zmluvné slľany sa dohodli' Že zmluvný rzt'ah zaloŽený touto Zmlwou sa bude riadiť počas celej doby tľvania záväzkov
z nej vyplývajúcich príslušnými ustanoveniami zákona č. 52312004 Z. z., obchodného zákonníka a súvisiacej platnej
legislatĺvy Slovenskej republiky.

5'6 Táto Zmluva je vyhotovená v šýroch rovnopisoch' z Koých kaŽdá zmluvná shana dostane
5.7 Zmluva je podkladom pre poukázanie peňaŽných prostľiedkov na Účet D|Žnĺka, uvedený
túto Zmluvu slobodne a váŽne podpisujú.

'l
Bratislava

6. 10,

2fi2;l

v tejto Zmluve.

ť

miesto a dátum

mieslo a dátum

za Ministerstvo Íinancií Slovenskej ľepubliky

za Mesto Šaľa_ MsÚ

Majerslď
generálny

po dva rovnopisy.

tejto Zmluvy riadne oboznámili, súhlasia s ich znenĺm, na znak čoho

5iĺ l

.

sekcie

Jozef

primátor
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\

v'7
(-\

Táto Zmluva sa uzatrtára na dobu určitúdo doby splnenia všetkých zäväzkov DlŽníka uhradiť poslrytnutú návralnú
Íinančnúuýpomoc v zmysle príslušnýchustanovení tejto Zmluvy.

5'8 Zmluvné strany vyhlasujú' Že sa s ustanoveniami

TV o

