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ZMLUVA O NÁVRATNEJ FINANČNEJ VÝPOMOCI 
uzatvorená podľa § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 (ďalej len „Zmluva“) 

 

Článok I.  

Zmluvné strany 

 

1./ Poskytovateľ:  Mesto Senica  

sídlo:    Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica  

IČO:    00 309 974  

DIČ / IČ DPH:  2021039845 / - 

v mene ktorého koná:  Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor 

bankové spojenie: 

názov banky:  Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu (v tvare IBAN):  SK78 5600 0000 0092 0051 6002 

(ďalej aj ako „Poskytovateľ“ alebo „Mesto Senica“) 

 

a 

 

2./ Príjemca:  

obchodné meno:    Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. 

sídlo:    Štefánikova 1318/69A, 905 01 Senica 

IČO:    53 478 495 

DIČ / IČ DPH:  2121384705 / - 

zapísaná:   Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,  

          Číslo vložky: 48142/T 

v menej ktorej koná: Ing. Nora Černáčková, konateľ  

bankové spojenie: 

názov banky:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

číslo účtu (v tvare IBAN):  SK29 0200 0000 0044 0329 7353 

(ďalej aj ako „Príjemca“ alebo „Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.“) 

 

Článok II.  

Úvodné ustanovenia 

 

1. Mesto Senica založilo ako jediný zakladateľ obchodnú spoločnosť Sociálny podnik 

mesta Senica, s.r.o. (deň vzniku: 18.12.2020), v ktorej pôsobí ako jediný spoločník. 

Založenie Sociálneho podniku mesta Senica, s.r.o. bolo schválené Uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 12/2020/412 zo dňa 06.11.2020. 

2. Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. bol založený so základným imaním vo výške 

5.000,- Eur. Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. bude financovaný na základe vlastnej 

hospodárskej činnosti, vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku 

poskytovaných príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a na základe 

nenávratného finančného príspevku poskytnutého v rámci národného projektu 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zameraného na 

investičnú pomoc pre sociálne podniky.  

3. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 16/2021/503 zo dňa 04.05.2021 

bolo schválené poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 
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50.000,- Eur a to za účelom preklenutia obdobia získania prvých zdrojov financovania 

Sociálneho podniku mesta Senica, s.r.o. 

4. Programový rozpočet mesta Senica na rok 2021, ktorým Mesto Senica vyčlenilo 

finančné prostriedky vo výške 50.000,- Eur na poskytnutie návratnej finančnej 

výpomoci Sociálnemu podniku mesta Senica, s.r.o. bol schválený Uznesením 

Mestského zastupiteľstva v Senici číslo 13/2020/438 zo dňa 10.12.2020.   

 

Článok III.  

Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť za účelom zabezpečenia 

dostatočnej kapitálovej vybavenosti Príjemcu návratnú finančnú výpomoc (ďalej aj 

ako „Návratná finančná výpomoc“) vo výške 50.000,- Eur  (slovom päťdesiattisíc 

eur) za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a záväzok Príjemcu poskytnuté 

finančné prostriedky použiť v súlade s účelom a podmienkami dohodnutými v tejto 

Zmluve a vrátiť ich Poskytovateľovi v plnej výške za podmienok dohodnutých v tejto 

Zmluve. 

 

Článok IV.  

Čerpanie Návratnej finančnej výpomoci 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Návratnú finančnú výpomoc Príjemcovi na účet 

uvedený v záhlaví tejto Zmluvy a to do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy. 

 

Článok V.  

Podmienky splácania Návratnej finančnej výpomoci 

  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Príjemca je povinný Návratnú finančnú výpomoc 

Poskytovateľovi vrátiť v plnej výške a to v štyroch splátkach nasledovne: 

- 1. splátka vo výške 12.500,- Eur (slovom dvanásťtisícpäťsto eur) v lehote do 

31.12.2022, 

- 2. splátka vo výške 12.500,- Eur (slovom dvanásťtisícpäťsto eur) v lehote do 

31.12.2023, 

- 3. splátka vo výške 12.500,- Eur (slovom dvanásťtisícpäťsto eur) v lehote do 

31.12.2024, 

- 4. splátka vo výške 12.500,- Eur (slovom dvanásťtisícpäťsto eur) v lehote do 

31.12.2025. 

2. Príjemca sa zaväzuje jednotlivé splátky uhrádzať na účet Poskytovateľa uvedený 

v záhlaví tejto Zmluvy. 

3. Každá splátka sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet Poskytovateľa 

uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Príjemca je oprávnený Návratnú finančnú výpomoc 

splatiť aj skôr ako v termínoch uvedených v bode 1. tohto Článku tejto Zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Návratná finančná výpomoc bude Príjemcovi 

poskytnutá bezúročne. 

 

Článok VI.  

Osobitné ustanovenia 

 

1. Príjemca berie na vedomie, že Návratná finančná výpomoc predstavuje verejné 

prostriedky, na hospodárenie s ktorými sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. 
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z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Obstarávanie tovarov, služieb a verejných prác 

sa riadi zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

2. Za týmto účelom je Príjemca na žiadosť Poskytovateľa povinný preukázať, že pri 

použití poskytnutých finančných prostriedkov dodržiava postupy určené príslušnými 

právnymi predpismi.  

 

Článok VII.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami. 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom, 

ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia na webovom sídle Poskytovateľa a Príjemcu, 

pričom rozhodujúce je jej prvé zverejnenie. 

2. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých Poskytovateľ obdrží 2 

vyhotovenia a Príjemca obdrží 1 vyhotovenie. 

3. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, 

v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a 

určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a že táto nebola uzavretá ani 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ju týmto vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

V Senici 05.05.2021     V Senici 05.05.2021 

 

Poskytovateľ:                                                     Príjemca: 

                                                                                                                                                                                                              

 

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

Mesto Senica                                                  Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. 

  Ing. Mgr. Martin Džačovský           Ing. Nora Černáčková  

                primátor                                                          konateľ 

            

 

 

 

  


