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Zmluva 

o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Modra 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Mesto Modra 
Adresa: Dukelská 38, 
900 01 Modra 
IČO: 00 304 956 
Zast.: Mgr. Juraj Petrakovič, primátor mesta 
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s. 
Číslo účtu IBAN: SK16 0900 0000 0050 7011 7450 

ako poskytovateľ dotácie (ďalej len „mesto") 

a 

SLUŽBY MODRA, s.r.o. 
Adresa: Šúrska 5, 
900 01 Modra 
IČO: 43 805 426 
DIČ: 2022478271 
IČ DPH: SK 2022478271 
Zap.: OR OS Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 48881/B 
Zast.: Mgr. Art. Jakub Liška, MRes, konateľ 
Bankové spojenie: VÚB a.s. 
Číslo účtu IBAN: SK68 0900 0000 0051 1273 0166 

ako príjemca dotácie (ďalej len .prljernca") 
(ďalej spolu len „zmluvné strany") 

uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 
v nadväznosti na ustanovenia § 7 odsek 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o poskytnutí dotácie 
z rozpočtu mesta Modra (ďalej len „Zmluva") s nasledovným obsahom: 

1. 
Predmet zmluvy a účel poskytnutia finančnej dotácie 

1. Na základe tejto Zmluvy sa mesto v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 247/10/2020 zo dňa 
11.03.2020 zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 20 OOO Eur (slovom: dvadsaťtisíc eur) 
a to spôsobom a v lehote podľa článku 1/. tejto Zmluvy a na účel uvedený v ods. 2 tohto článku Zmluvy ( ďalej 
len .Dotácia"). 

2. Dotáciu poskytnutú na základe tejto Zmluvy sa príjemca zaväzuje použiť výlučne ako nenávratný finančný 
príspevok - za účelom jeho použitia na budúce investičné zámery spoločnosti, rekonštrukcie a opravy 
majetku, z ktorého boli financie tvorené a ku ktorému zabezpečuje spoločnosť SLUŽBY MODRA, s.r.o. na 
základe Zmluvy o správe, údržbe a prevádzke nehnuteľností zo dňa 29.05.2015, správu, prevádzku a 
údržbu nehnuteľností vo vlastníctve jediného spoločníka (Mesta Modra). 

3. Príjemca vyhlasuje, že Dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku Zmluvy prijíma a zaväzuje sa ju použiť výlučne 
na účel podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy. 

II. 
Spôsob platby 

1. Dotáciu poskytne mesto bezhotovostným prevodom v prospech účtu príjemcu na základe tejto Zmluvy 
jednorazovo, v lehote do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 



III . 
Iné dohodnuté podmienky 

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú Dotáciu výlučne na účel uvedený v tejto Zmluve, a to efektívne, 
hospodárne a účelne, pričom mesto si vyhradzuje právo na vykonanie kontroly efektívnosti, hospodárnosti 
a účelnosti poskytnutej Dotácie. 

2. Príjemca sa zaväzuje Dotáciu vyčerpať najneskôr do konca kalendárneho roka 2020. 

3. Príjemca je povinný predložiť mestu doklady preukazujúce účelové čerpanie poskytnutej Dotácie 
(zúčtovanie Dotácie) bezodkladne po jej vyčerpaní najneskôr však do 31.12.2020. 

4. Príjemca je povinný spolu s dokladmi preukazujúcimi účelové čerpanie poskytnutej Dotácie podľa odseku 3 
tohto článku Zmluvy predložiť aj stručné zhodnotenie účelu jej použitia. 

5. V prípade, ak príjemca nepredloží doklady podľa ods. 3 a 4 tohto článku Zmluvy alebo použije poskytnutú 
Dotáciu na iný účel, ako je v tejto Zmluve stanovené, je povinný Dotáciu vrátiť mestu, najneskôr do 
31.12.2020. 

6. V prípade, ak príjemca nevyčerpá Dotáciu najneskôr v lehote uvedenej v odseku 2 tohto článku Zmluvy, je 
povinný vrátiť mestu nevyčerpané prostriedky z poskytnutej Dotácie v prospech jeho bankového účtu 
uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v lehote uvedenej v odseku 5 tohto článku Zmluvy. 

7. Príjemca je povinný pri použití finančných prostriedkov tvoriacich Dotáciu za účelom obstarania tovarov, 
služieb a stavebných prác, postupovať podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto 
povinnosť zákon ukladá. 

IV. 
Trvanie zmluvy 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do momentu splnenia všetkých práv a povinností, ktoré zmluvným 
stranám zo Zmluvy vyplývajú. 

2. Zmluvu je možné pred dohodnutou dobou trvania Zmluvy ukončiť dohodou zmluvných strán alebo 
odstúpením zo zákonných alebo v tejto Zmluve uvedených dôvodov. 

3. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán podstatným spôsobom poruší ustanovenia tejto Zmluvy je 
zmluvná strana, ktorá Zmluvu neporušila oprávnená v prípade, že zmluvná strana, ktorá porušila Zmluvu, 
nevykoná nápravu ani po písomnom upozornení v náhradnej primeranej lehote poskytnutej jej druhou 
zmluvnou stranou, ktorej dlžka musí byť min. 14 dní, od tejto Zmluvy. 

v. 
Vyhlásenia zmluvných strán a povinnosť mlčanlivosti 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení záväzkov z tejto 
Zmluvy vyplývajúcich s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré si navzájom 
poskytnú v súvislosti s touto Zmluvou, a to aj v prípade, ak nebudú oprávnenou zmluvnou stranou označené 
ako dôverné a nevyužijú ich v rozpore s ich účelom pre seba alebo iného, to sa nedotýka povinnosti zverejniť 
túto Zmluvu v zmysle príslušného právneho predpisu. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo sťažilo naplnenie 
predmetu tejto Zmluvy, ako aj že budú riadne a včas plniť všetky povinnosti uložené im touto Zmluvou. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce z tejto Zmluvy 
a zaväzujú sa ich riadne a včas plniť tak, aby bol naplnený účel tejto Zmluvy. 

Vl. 
Doručovanie 

1. Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon /ďalej len „Výzva"/ jednej zmluvnej strany /ďalej len 
.Odosielateľ" sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane /ďalej len „Adresát"/, ak bola uskutočnená 



osobne alebo doporučenou zásielkou s doručenkou „do vlastných rúk" na adresu Adresáta uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresu, ktorú Adresát naposledy písomne oznámil Odosielateľovi. Výzva sa 
považuje za doručenú dňom, v ktorom Adresát zásielku prevzal alebo odmietol prevziať, alebo dňom, 
v ktorý sa zásielka zaslaná na adresu Adresáta po márnom uplynutí úložnej lehoty vrátila späť 
Odosielateľovi, a to aj v prípade, ak bude na vrátenej zásielke uvedený údaj „adresát neznámy". Ak bola 
Výzva zasielaná e-mailom alebo doručovaná osobne v pracovný deň v čase do 16.00 hod., považuje sa za 
doručenú v momente úspešného prenosu, resp. doručenia, ak sa tieto udiali v čase do 16.00 hod. 
pracovného dňa, inak v nasledujúci pracovný deň. 

2. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú 
a sú potrebné na prípadné uplatnenie Výzvy, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretia tejto Zmluvy, 
adresu ich bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá 
zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdŕžala akúkoľvek Výzvu, 
a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každý je považovaný za originál a každá zo 
zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach. 

2. Zmluva môže byť zmenená len formou písomného dodatku, ktorý sa po podpise oboch zmluvných strán 
stane neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

3. Vzťah oboch zmluvných strán sa riadi výlučne touto Zmluvou, príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4. Na konanie v prípade sporov, ktoré vznikli v spojení s/alebo z plnenia alebo výkladu tejto Zmluvy, je vecne 
a miestne príslušný súd podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. 

5. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sú alebo sa stanú neplatnými alebo nevykonateľnými, nie je tým 
dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných alebo nevykonateľných ustanovení 
a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu 
a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto 
Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

7. Táto Zmluva nadobúda platnos' 
zverejnení. 

V Modre, dňa 

Za mesto: 

3 o -oi.- 2020 

Mgr. Juraj Petrakovič 
primátor 

oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej 

Za príjemcu: 

Mgr. Art. Jak iška, MRes 
konateľ 

SLUŽBY MODRA, s.r.o. 
900 01 Modra, Šúrska 5 

IČO: 43 805 426 
tč DPH: S1<2022478271 

Zverejnená: .... 
Účinná: .... 


