
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ DOTÁCIE 

z rozpočtu mesta Pezinok v roku 2022

(v texte „zmluva“) uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, ako aj § 7 ods. 2 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

medzi zmluvnými stranami:

POSKYTOVATEL:
Mesto Pezinok
Sídlo: Radničné námestie 7, Pezinok, PSČ: 902 14, SR 

Štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta 
IČO: 00 305 022 

DIČ: 2020662226

Bankový účet: vedený v banke Prima banka Slovensko, a.s.; IBAN: SK02-5600-0000-0066-0200-6001

v texte „poskytovatelr‘ 
a
PRÍJEMCA:

TV PEZINOK, s.r.o.
Sídlo: Holubyho 42, Pezinok, PSČ: 902 01, SR 

Štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, konateľ 
IČO: 35 726 032 
DIČ: 2020203647 
IČ DPH: SK2020203647

Bankový účet: vedený v banke Všeobecná úverová banka, a.s.; IBAN: 

v texte „príjemca“
poskytovatel’ a príjemca spoločne v texte „zmluvné straný‘

ktoré sa dohodli na nasledovnom znení zmluvy:

Ciánok I - Úvodné ustanovenia

1.1. Mestské zastupiteľstvo vPezinku, Uznesením MsZ č. 1-285/2021 zo dňa 15.12.2021 schválilo poskytnutie 

dotácie z rozpočtu poskytovateľa od 01.01.2022 v sume 156.000,- €.

Článok II- Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi finančnú dotáciu z rozpočtu 
poskytovateľa a zároveň záväzok príjemcu poskytnutú finančnú dotáciu prijať a použiť, a to všetko v rozsahu 
a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok III — Výška finančnej dotácie a spôsob poskytnutia

3.1. Poskytovatel’ v súlade so schváleným uznesením a rozpočtom poskytovateľa poskytuje príjemcovi na rok 
2022 finančnú dotáciu vo výške 156.000,- € (slovom stopäťdesiatšesťtisíc eur).

3.2. Poskytovatel’ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančnú dotáciu bezhotovostným platobným prevodom 
finančných prostriedkov z bankového účtu poskytovateľa na bankový účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto 

zmluvy v jedenástich (11) mesačných splátkach nasledovne:
a) prvú splátku finančnej dotácie vo výške 26.000,- € (slovom dvadsaťšesťtisíc eur) za obdobie január 2022 

až február 2022 najneskôr do uplynutia päť (5) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy,
b) druhú až jedenástu splátku finančnej dotácie, každá vo výške 13.000,- € (slovom trinásťtisíc eur) za 

obdobie marec 2022 až december 2022, pričom jednotlivé splátky finančnej dotácie uvedené v 
tomto bode tejto zmluvy budú poskytnuté najneskôr do uplynutia 10. dňa príslušného kalendárneho



mesiaca, za ktorý sa poskytuje. V prípade, ak taký deň v mesiaci prípadne na deň pracovného pokoja alebo 
na deň, kedy banky nevykonávajú bankové prevody, dňom splatnosti splátky finančnej dotácie bude 

bezprostredne predchádzajúci pracovný deň. Prvá až jedenásta splátka finančnej dotácie sa bude 
považovať za poskytnutú v momente jej pripísania na bankový účet príjemcu.

Článok IV - Vymedzenie účelu použitia dotácie

4.1. Príjemca sa zaväzuje poskytnutú finančnú dotáciu použiť na úhradu
a) personálnych nákladov na zamestnancov príjemcu s výnimkou externých zamestnancov vykonávajúcich 

prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo osôb vykonávajúcich 

práce pre príjemcu na základe faktúry, a to konkrétne mzdových nákladov, zákonného sociálneho 
poistenia a stravných lístkov,

b) priestorových nárokov, konkrétne nájomné, elektrickú energiu, teplo, vodné a stočné, čistiace a hygienické
potreby, opravy a udržiavanie priestorov,

c) poskytovania služieb Mestského informačného centra, a s tým spojené náklady na internet, všeobecný 
materiál, všeobecné služby, školenia, kurzy a semináre, porady a konferencie, sympózia, členské príspevky,

d) zabezpečenia každodenného digitálneho a internetového vysielania, hlavne zabezpečenie vysielania 

, spravodajských blokov z mesta Pezinok a okolia a ďalších aktualít z mesta Pezinok za účelom
pravidelného informovania obyvateľov o dianí v meste, na zabezpečenie priamych prenosov zo zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva v Pezrnku, vysielanie relácie Týždeň, Téma, PK NET, Radi poradíme, a úhradu 
s tým spojených poplatkov ako koncesionárske poplatky, poplatky pre Slovenský ochranný zväz autorský, 
členský poplatok LOTOS,

e) nákladov za prepravu, konkrétne cestovné náklady, pohonné hmoty, ostatný spotrebný materiál na 
prepravu, daň z motorových vozidiel,

f) ostatných nákladov, konkrétne účtovníctvo, právne služby a audit, softvér, ostatné služby, dátové nosiče, 

telefóny, mobily, internet, reprezentačné náklady, kancelárske potreby, drobný hmotný majetok, poštovné,
g) ostatných finančných nákladov ako poistenia a banka, ostatné dane a poplatky.

Článok V - Iné dohodnuté podmienky

5.1. Poskytnutá finančná dotácia je účelovo viazaná a príjemca sa zaväzuje poskjänutú finančnú dotáciu použiť na 
účel uvedený v článku IV bod 4.1. tejto zmluvy.

5.2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít súvisiacich 
s realizáciou projektu opísaného v článku IV. tejto zmluvy, na ktorý bola poskytnutá finančná dotácia podľa 
tejto zmluvy, uvedie, že projekt bol realizovaný s finančným príspevkom poskytovateľa.

5.3. Poskytovatel’ si vyhradzuje právo kontroly hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného spôsobu využitia 
finančnej dotácie.

5.4. Príjemca sa zaväzuje poskytnutú finančnú dotáciu vyčerpať najneskôr do konca kalendárneho roka (31.12.), 
v ktorom mu bola finančná dotácia poskytnutá. Po tomto termíne nie je prípustné jej ďalšie použitie.

5.5. Príjemca sa zaväzuje bezodkladne predložiť doklady o účelnom čerpaní poskytnutej dotácie, najneskôr však 
do pätnásť (15) dní odo dňa, ku ktorému sa príjemca zaväzuje finančnú dotáciu vyčerpať(15.01.).

5.6. Príjemca sa zaväzuje spolu so zúčtovaním poskytnutej finančnej dotácie podľa bodu 5.5. tohto článku zmluvy 
predložiť stručné zhodnotenie účelu jej použitia.

5.7. Príjemca, ktorý nepoužije dotáciu, resp. použije len časť z poskytnutej finančnej dotácie, sa zaväzuje 
nevyčerpanú finančnú dotáciu vrátiť na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, najneskôr však do 

konca príslušného kalendárneho roka (31.12.). O vrátení finančnej dotácie sa príjemca zaväzuje informovať 
poskytovateľa.

5.8. Príjemca, ktorý použije finančnú dotáciu na iný účel ako je uvedené v tejto zmluve, zaväzuje sa bezodkladne 
po predložení dokumentov podľa bodu 5.5. a 5.6. tohto článku zmluvy, najneskôr však do pätnásť (15) dní 
po termíne stanovenom na zúčtovanie dotácie, vrátiť dotáciu na účet poskytovateľa. O vrátení finančnej 
dotácie sa príjemca zaväzuje informovať poskytovateľa.



Článok VI - Odstúpenie od zmluvy

6.1. Poskytovatel’ nezodpovedá za činnosť príjemcu ani za škody, ktoré vzniknú v priamej súvislosti s použitím 

finančnej dotácie.
6.2. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok. Odstúpenie je 

účinné momentom doručenia jeho písomného oznámenia druhej zmluvnej strane a zmluvný vzťah týmto 
okamihom končí.

6.3. Poskytovatel’ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodu a pre prípad, že
a) príjemca poruší zmluvný vzťah,
b) príjemca použije dotáciu alebo jej časť na iný účel ako je uvedený v tejto zmluve,
c) sa počas priebežnej kontroly využitia finančnej dotácie zistia závažné nedostatky zo strany príjemcu.

Článok VII - Spoločné a záverečné ustanovenia

7.1. Príjemca sa zaväzuje pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác postupovať podľa zákona o verejnom 

obstarávaní v platnom znení, ak mu túto povinnosť zákon ukladá a zároveň zodpovedá za realizáciu 
verejného obstarávania v súlade s platnými právnymi predpismi.

7.2. príjemca zodpovedá za to, že na realizáciu projektu zabezpečí všetky potrebné povolenia v súlade s platnými 
právnymi predpismi a zároveň sa zaväzuje umožniť výkon kontroly príslušným kontrolným orgánom na 

základe všeobecne záväzných právnych predpisov o hospodárení s verejnými prostriedkami a poskytnúť im 
potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly v súvislosti s použitím finančnej dotácie v zmysle tejto zmluvy.

7.3. Akékoľvek zmeny viažuce sa k tejto zmluve sa môžu vykonať len písomnými dodatkami k nej.
7.4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

7.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s celým obsahom zmluvy a nemajú v tejto súvislosti žiadne 
podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, určito a 
nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluve porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom 

ju potvrdili svojimi podpismi.
7.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a § 

5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií).
7.7. Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch, s právnou silou originálu, s určením dva (2) rovnopisy pre 

poskytovateľa a jeden (1) rovnopis pre príjemcu.

sp. SamMal 1498/2022A349

(vyhotovil Mgr. Martina Sameková)

V Pezinku, dňa 2 5. FEB, 2022 y Pezinku, dňa 25. FEB. 2022


