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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY 
uzavretá v zmysle § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

 
 

Zmluvné strany : 
 
1.1. Spoločnosť RETKINS, s.r.o.,  
 
obchodné meno:  RETKINS s.r.o.  
sídlo:  Krížna 47, 811 07 Bratislava 
IČO:  47 530 464 
DIČ: 2023942426 
IČ DPH: SK2023942426 
bankové spojenie:    
číslo účtu/kód banky:   
zápis v registri:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro.,  
 vložka číslo: 94581/B 
v zastúpení :           Veronika Klúčiková, konateľ spoločnosti 
      JUDr. Dušan Repák, konateľ spoločnosti 
 

   (ďalej iba ako „RETKINS“) 
 
1.2. Mestská časť Bratislava - Rača 
 
Názov:    Mestská časť Bratislava - Rača 
miestny úrad :   Kubačova 21, 831 06 Bratislava 
IČO :    00 304 557 
DIČ :    2020879212 
bankové spojenie :  VÚB, a.s.  
číslo účtu/kód banky :  421032/0200 
v zastúpení :   Mgr. Peter Pilinský, starosta 

 
   (ďalej iba ako „m.č. BA - Rača“) 
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Preambula   
 
1. Spoločnosť RETKINS, ako spoločnosť majúca skúsenosti v oblasti výstavby polyfunkčných 

objektov a bytových domov je stavebníkom objektu: Bytové domy Rača Tower a Rača Gate (v 
texte ďalej aj ako „Bytový dom Rača Tower a Rača Gate“), ktoré sa nachádzajú v kat. území 
Rača na pozemkoch : 
parcela registra „C“ číslo: 475/78, o výmere 586 m2, druh pozemku: Ostatné plochy,  
parcela registra „C“ číslo: 683/24, o výmere 569 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, 
parcela registra „C“ číslo: 683/77, o výmere 1 517 m2, druh pozemku: Ostatné plochy, 
parcela registra „C“ číslo: 674/9, o výmere 3871 m2 (z toho časť o výmere 614 m2), druh pozemku: 
Ostatné plochy, 
parcela registra „C“ číslo: 674/43, o výmere 1397 m2 (z toho časť o výmere 215 m2), druh pozemku: 
Ostatné plochy,     
parcela registra „C“ číslo: 683/12, o výmere 65 m2 (z toho časť o výmere 28 m2), druh pozemku: 
Ostatné plochy. 

2.       RETKINS má podľa listu vlastníctva 11938, k.ú. Rača, ako i na základe Zmluvy o nájme pozemkov 
podpísanej s Mestskou časťou Bratislava - Rača dňa 03.03.2008 v znení jej Dodatku č. 1 
podpísaného dňa 11.02.2009 ako i Zmluvy o nájme pozemkov podpísanej s Mestskou časťou 
Bratislava - Rača dňa 17.09.2007 v znení jej Dodatku č. 1 podpísaného dňa 11.02.2009 právo 
zodpovedajúce právu stavby podľa ust. § 139 ods. 1 stavebného zákona ku všetkým pozemkom 
potrebným k realizácii stavby „Polyfunkčný súbor Rača – Rustaveliho“ v časti objektov SO 106-C 
„Rača GATE“ a SO 108-CV „Rača TOWER“ a SO 113 (Podzemná garáž PG 103-105) a SO 114 
(Podzemná garáž PG 106). Termín ukončenia stavebných prác a podania návrhu na kolaudáciu 
„Polyfunkčný súbor Rača – Rustaveliho“ v objektovej skladbe SO 106-C a SO 108-CV je najneskôr 
30.04.2016. RETKINS na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 30.10.2014 
vstúpil do všetkých práv a povinností spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 35 866 110, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 29685/B, vzťahujúcich sa na vyššie uvedené objekty, na základe 
čoho nadobudol práva stavebníka.   

3.      M.č. BA – Rača je v súlade so zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v platnom znení územným samosprávnym a správnym celkom Bratislavy - 
združuje obyvateľov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt a vykonáva samosprávu Bratislavy a 
prenesenú pôsobnosť v rozsahu vymedzenom zákonom a štatútom Bratislavy  - v tomto rozsahu má 
postavenie obce. M.č. BA – Rača je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a 
štatútom Bratislavy samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými finančnými zdrojmi, 
ako aj s majetkom, ktorý jej bol zverený. V súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak alebo ak to nevylučuje povaha veci, riadi 
sa m.č. BA – Rača pri nadobúdaní majetku a nakladaní s ním osobitnými predpismi.  

4.  RETKINS ako spoločnosť majúca skúsenosti v oblasti výstavby polyfunkčných objektov 
a bytových domov a ako stavebník objektu : „Bytový dom Rača Tower a Rača Gate“ (stavba 
„Polyfunkčný súbor Rača – Rustaveliho“), v objektovej skladbe SO 106-C,  SO 108-CV, SO 113 
(Podzemná garáž PG 103-105) a SO 114 (Podzemná garáž PG 106), nachádzajúceho sa 
v katastrálnom území Rača, má v rámci svojho investičného zámeru záujem podieľať sa na zvýšení 
úrovne občianskej vybavenosti Mestskej časti Bratislava – Rača, a to najmä v oblasti posilnenia 
predškolských a školských zariadení a zlepšenia dopravnej infraštruktúry. 

 
V zmysle vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli spôsobom ustanoveným touto zmluvou na 

uzatvorení tejto zmluvy o poskytnutí podpory (ďalej len „Zmluva“), predmetom a účelom ktorej je 
poskytnutie podpory m.č. BA - Rača spôsobom a za podmienok uvedených v tejto Zmluve ďalej.      
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Článok I.  
Predmet a účel zmluvy 

 
1. Touto Zmluvou sa RETKINS zaväzuje, že m.č. BA - Rača poskytne spôsobom a za podmienok 

podľa tejto Zmluvy podporu za účelom zvýšenia úrovne občianskej vybavenosti Mestskej časti 
Bratislava – Rača vo forme finančných prostriedkov v celkovej sume 100.000,00 EUR (slovom 
stotisíc eur) (ďalej aj ako „Podpora“) a m.č. BA – Rača sa zaväzuje, že Podporu použije výlučne 
spôsobom a na účel uvedený v tejto Zmluve ďalej. 

2. M.č. BA – Rača Podporu podľa tejto Zmluvy od RETKINS prijíma a zaväzuje sa ju použiť 
výlučne za účelom   
a) zlepšenia úrovne činností a služieb poskytovaných v predškolských a školských zariadeniach 

(materské školy, základné školy, vrátane školských zariadení ako napr. školský klub detí, 
a pod.), ktoré sa v čase platnosti a účinnosti tejto Zmluvy nachádzajú na území Mestskej časti 
Bratislava – Rača a sú zriadené v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 
m.č. BA – Rača; a/alebo 

b) zlepšenia úrovne dopravnej infraštruktúry Mestskej časti Bratislava – Rača, 
a to v lehote do 2 rokov odo dňa poskytnutia Podpory. 
 

Článok II.  
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že RETKINS uhradí Podporu v celkovej dohodnutej sume 

podľa čl. I ods. 1 tejto Zmluvy m.č. BA – Rača v lehote najneskôr do 30.03.2016 na základe 
písomnej žiadosti m.č. BA – Rača doručenej RETKINS, a to na účet uvedený v záhlaví tejto 
Zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli a súhlasia, že m.č. BA – Rača je povinná RETKINS hodnoverne 
preukázať spôsob použitia Podpory podľa tejto Zmluvy v určenej lehote na osobitné požiadanie 
RETKINS a za účelom preukázania použitia poskytnutých prostriedkov výlučne na účel 
dohodnutý medzi zmluvnými stranami podľa čl. I tejto Zmluvy predložiť RETKINS potrebnú 
dokumentáciu. 

3. M.č. BA – Rača je povinná a zaväzuje sa, že poskytnutú Podporu podľa tejto Zmluvy RETKINS 
vráti v prípade, ak použije Podporu čo i len čiastočne na iný účel ako je uvedený v čl. I tejto 
Zmluvy (s výnimkou, ak RETKINS vopred písomne udelí s použitím Podpory alebo jej časti na 
iný účel ako je uvedený v čl. I tejto Zmluvy výslovný súhlas) alebo ju nepoužije v určenej lehote. 
Použitie Podpory čo i len čiastočne na iný účel ako je uvedený v čl. I tejto Zmluvy alebo 
nepoužitie podpory v určenej lehote oprávňuje RETKINS od tejto Zmluvy odstúpiť, ako aj 
domáhať sa vrátenia poskytnutej Podpory v celom rozsahu. 

 
                                                                                 Článok III. 

 Vyššia moc, zodpovednosť za škody  
 
1. Každá zmluvná strana bude oslobodená od plnenia povinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy pokiaľ, 

a do tej miery, do ktorej je toto plnenie závažne obmedzené alebo znemožnené mimoriadnymi 
okolnosťami nezávislými od vôle danej zmluvnej strany, vrátane, ale nielen, vojny, štrajku, 
povstania, občianskych nepokojov, požiaru, teroristického útoku, povodne alebo živelnej 
katastrofy, akejkoľvek inej okolnosti mimo jej dosahu, za predpokladu, že táto zmluvná strana, 
ktorá požaduje takéto ospravedlnenie, ihneď, najneskôr však do sedemdesiatdva (72) hodín odo 
dňa vzniku oznámi druhej zmluvnej strane začatie a skončenie akejkoľvek podobnej okolnosti a 
vynaloží maximálne úsilie, aby minimalizovala nemožnosť plnenia svojich povinností podľa tejto 
Zmluvy. Po skončení tejto okolnosti ospravedlnená zmluvná strana bude ihneď pokračovať v 
plnení všetkých povinností, ktorých plnenie bolo touto okolnosťou prerušené. 

2. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené a dohodnuté inak, má poškodená strana nárok na 
náhradu škody v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení ak druhá 
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zmluvná strana poruší jednotlivé zmluvné povinnosti tejto Zmluvy, ibaže porušujúca zmluvná 
strana preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť. 

 
Článok IV. 

Vyhlásenia a záväzky zmluvných strán 
 

Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že:  
a) sú oprávnené na uzavretie tejto Zmluvy;  
b) sú oprávnené plniť záväzky, ktoré z nej pre nich vyplývajú; 
c) uzavretie tejto Zmluvy a výkon záväzkov, ktoré z nej vyplývajú, si nevyžadujú žiadne 

ďalšie úkony, súhlasy, alebo oznámenie akýmkoľvek orgánom verejnej moci ani úkony na 
základe všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sú zmluvné strany viazané, 
ktoré nie sú v tejto Zmluve uvedené; 

d) podľa zmlúv, dohôd ani záväzkov, ktorých účastníkmi sú zmluvné strany tejto Zmluvy 
alebo ktorými sú títo viazaní, sa nevyžadujú žiadne povolenia ani súhlasy od akýchkoľvek 
osôb na uzavretie tejto Zmluvy, ktoré nie sú v tejto Zmluve uvedené; 

e) uzatvorenie tejto Zmluvy, splnenie práv a povinností v nej uvedených a konanie 
zmluvných strán v súlade s touto Zmluvou neznamená porušenie alebo spôsobenie 
neplatnosti alebo neplnenie podľa akýchkoľvek zmlúv, dohôd, právnych úkonov alebo 
záväzkov, ktorých účastníkmi alebo predmetom sú zmluvné strany tejto Zmluvy, ich 
majetok alebo ktorými je ktorýkoľvek z nich viazaní alebo ovplyvňovaní; 

f) disponujú potrebnými súhlasmi a/ alebo povoleniami od oprávnených subjektov na 
uzavretie tejto Zmluvy a výkon záväzkov, ktoré z nej vyplývajú, ktoré sa vyžadujú 
v zmysle platných právnych predpisov; 

g) všetky ustanovenia tejto Zmluvy sú ustanovené dostatočne určitým spôsobom a toto sa 
zaväzujú v žiadnom prípade nerozporovať. 

 
Článok V. 

Trvanie zmluvy 
 

Táto zmluva zaniká dňom riadneho a úplného splnenia povinností zmluvných strán v súlade s touto 
Zmluvou. 

 
Článok VI. 

Doručovanie 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach doručovania písomností podľa 
tejto Zmluvy alebo v jej súvislosti.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti sa budú doručovať na adresy zmluvných strán 
uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 

3. V prípade písomností doručovaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v záhlaví 
tejto Zmluvy sa doporučené listové zásielky alebo zásielky s doručenkou považujú za 
doručené druhej zmluvnej strane aj keď 
a) príjemca odoprel prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom odmietnutia 

prijatia zásielky, 
b) zásielka bola na pošte uložená a príjemca ju neprevzal do troch dní od uloženia; 

posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa príjemca o uložení 
nedozvedel, 

c) bola zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná - najmä preto, že nebolo možné 
adresáta na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy zastihnúť, pričom iná adresa 
adresáta nie je odosielateľovi známa - v tomto prípade sa písomnosť  považuje po troch 
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dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom 
nedozvie. 

 
Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých m.č. BA – Rača 

obdrží dve vyhotovenia a RETKINS jedno vyhotovenie. 
2. Vyhlásenia zmluvných strán obsiahnuté v tejto Zmluve sú záväzné až do času riadneho a úplného 

zániku Zmluvy jej splnením v súlade s touto Zmluvou. 
3. Akékoľvek vzdanie sa práv podľa jednotlivého ustanovenia tejto Zmluvy nebude zakladať vzdanie 

sa práv z ďalších ustanovení, a takéto vzdanie sa práv nebude zakladať pokračujúce vzdanie sa 
práv, pokiaľ k tomu nedá výslovný písomný súhlas zmluvná strana, ktorá by mala byť z tohto 
práva oprávnená. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a od tohto momentu je pre 
zmluvné strany právne záväzná.  

5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle m.č. BA 
– Rača. 

6. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy, jej dodatky je možné konať iba po vzájomnej dohode obidvoch 
zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku, a nahradením textu jej novým znením 
takisto v písomnej forme, pokiaľ nie je v texte tejto Zmluvy výslovne dohodnuté inak. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že môžu postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Zmluvy, 
vrátane postúpenia pohľadávok vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacich na 
tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany.  

8. Táto zmluva a všetky z nej vyplývajúce právne vzťahy sa riadia slovenským právnym poriadkom. 
9. Zmluva bola uzatvorená na základe prejavu slobodnej vôle zmluvných strán, vážne a určite, úkon 

je uskutočnený v predpísanej forme, že prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne určité a 
zrozumiteľné a že zmluvná voľnosť, nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, 
porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.  
 
 

 
 
 
       
V Bratislave, dňa 21.9.2015                                             V Bratislave, dňa 21.9.2015 
 
 
 
RETKINS s.r.o.:      Mestská časť Bratislava - Rača: 
 
 
 
 
...................................      ...................................... 
Veronika Klú čiková, v.r.                                                 Mgr. Peter Pilinský, v.r.  
konateľ spoločnosti      starosta 

 
 

 
 

................................... 
JUDr. Dušan Repák, v.r.                                                                         
konateľ spoločnosti  


