
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 
(uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka)  

 

medzi 

 

1. Poskytovateľom:    

Názov:    Mesto Košice 

Štatutárny orgán:  Ing. Jaroslav Polaček 

    primátor mesta Košice 

Sídlo:    Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 

IČO:    00 691 135 

DIČ:    2021186904 

IČ DPH:   SK2021186904 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a.s. 

IBAN:    SK03 5600 0000 0004 4248 6001 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

            a 
 

 

2. Príjemcom:    

Obchodný názov:   TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením  

   obmedzeným Košice 

Štatutárny orgán:  Ing. Jaroslav Tkáč 

                                               konateľ spoločnosti 

Sídlo:     Komenského 7, 040 01 Košice 

IČO:    31 679 692 

DIČ:    2020485500 

IČ DPH:   SK2020485500  

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s.  

IBAN:    SK98 0200 0000 0000 2390 4512 

 

Zápis v obchodnom registri:  Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 3697/V  

(ďalej len „príjemca“) 
 

 

Článok I. 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného príspevku z programového rozpočtu mesta 

Košice na rok 2021  

2. Finančný príspevok je účelovo určený na čiastočné vykrytie straty kúpalísk mesta Košice  

v letnej sezóne 2021 pre prevádzkovateľa TEHO, s.r.o. Košice.   

 

Článok II. 

Výška finančného príspevku 

 

Príjemcovi bude poskytnutý finančný príspevok vo výške 60 730,00 € (slovom: šesťdesiattisíc 

€)  na účel uvedený v článku I. ods. 2 tejto zmluvy.  

 

 

 

Článok III. 

Podmienky poskytnutia a čerpania finančného príspevku 
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1. Finančný príspevok bude príjemcovi poskytnutý jednorázovo vo výške podľa článku  

II. na základe tejto zmluvy. 

2. Príjemca môže finančný príspevok použiť len na účel dohodnutý touto zmluvou.  

3. Príjemca je povinný dodržať pri realizácii účelu zmluvy maximálnu hospodárnosť a efektívnosť 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. Príjemca je povinný o poskytnutom finančnom príspevku viesť účtovnú evidenciu v súlade  

so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

5. Príjemca nesmie z poskytnutého príspevku poskytovať dotácie, resp. príspevky iným 

právnickým alebo fyzickým osobám. 

 

 

Článok IV. 

Spôsob kontroly a vyúčtovanie 

 

1. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu účelnosti použitia finančného príspevku. 

2. Príjemca je povinný umožniť poskytovateľovi vykonať vecnú, priebežnú resp. následnú finančnú 

kontrolu hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

3. Vyúčtovanie finančného príspevku príjemca predloží poskytovateľovi v časovej súvislosti  

so žiadosťou a následným poskytnutím finančného príspevku formou dokladov preukazujúcich 

použitie finančného príspevku v zmysle zákona o účtovníctve (faktúry, pokladničné doklady 

a pod.). 

4. Nepoužité finančné prostriedky je príjemca povinný vrátiť poskytovateľovi (najneskôr  

do 20. decembra príslušného roka).  

 

 

Článok V. 

Sankcie 

 

1. Poskytovateľ má právo zastaviť poskytovanie finančných prostriedkov a žiadať od príjemcu 

vrátenie už poskytnutej jeho časti, ak zistí, že: 

a) príjemca nepoužíva finančný príspevok na stanovený účel, 

b) pri používaní finančného príspevku nepostupuje hospodárne, efektívne a v súlade s platnou 

právnou úpravou, 

c) nepredloží poskytovateľovi správu a vyúčtovanie v dohodnutej lehote. 

2. Ak príjemca použije finančný príspevok na iný účel, ako bol poskytnutý, je povinný ho vrátiť 

a súčasne zaplatiť sankciu vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej sumy, a to za každý aj začatý 

deň od prijatia finančného príspevku do vrátenia neoprávnene použitej sumy, najviac do výšky 

poskytnutého finančného príspevku.  

3. Ak príjemca nevyúčtuje finančný príspevok v dohodnutej lehote, poskytovateľ si môže uplatniť 

u príjemcu zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z poskytnutého finančného príspevku za každý aj 

začatý deň omeškania, až do dňa doručenia vyúčtovania finančného príspevku, najviac do výšky 

poskytnutého finančného príspevku.  

 

 

 

 

Článok VI. 



 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť uzatvorené len písomnou formou a na základe súhlasu 

oboch zmluvných strán, inak sú neplatné. 

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží  

po dvoch vyhotoveniach. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po 

dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. 

 

 

 

 

V Košiciach dňa ............................ 

 

 

za poskytovateľa:      za príjemcu: 

 

 

 

 

 

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

      Ing. Jaroslav Polaček,       Ing. Jaroslav Tkáč               

      primátor mesta Košice                           konateľ spoločnosti 

 


