Zmluva o poskytnutí dotácie
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnIk v znení
neskoršich predpisov (ďalej len ako "Obchodný zákonnik") v spojenI s § 7 ods. 2 zákona Č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnenI niektorých zákonov
v znenI neskoršich predpisov (ďalej len ako "zákon č. 583/2004") a uznesenia
Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom Č. 6/2020 zo dňa 6. februára 2020
(ďalej len "zmluva")

medzi zmluvnými stranami:
Poskytovateľ:

Mesto Žiar nad Hronom
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Sídlo: Š. Moysesa 46, 965 19 L:iarnad Hronom
IČO: 00321125 DIČ: 2021339463 Nieje platcom DPH.
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka L:iarnad Hronom
Člslo účtu: SK87 02000000000014621422
Kontaktná osoba: Lucia Zaťková
Tel. č.: 045 678 71 31
E-mail: lucia.zatkova@ziar.sk
(ďalej ako "poskytovateľ")

Príjemca:

Mesto Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
Sídlo: Hlavná 73, 08001 Prešov
IČO: 00327646 DIČ: 2021225679
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Člslo účtu: IBAN SK58 1111 0000006619911024
Kontaktná osoba: Mgr. Katarlna Sabolová
Tel. č.: 051 3100233
E-mail: I<atarina.sabolova@presov.sk
(ďalej ako "prijemca")

Článok l.
1.

2.

3.

4.

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi v súlade s § 7 ods. 2 zákona Č.
583/2004 Z. z. a v súlade s uznesením Mestského zastupitel'stva v L:iari nad Hronom Č. 6/2020
zo dňa 6. februára 2020.
Poskytovateľ poskytne príjemcovi dotáciu vo výške 3 000,00 Eur, slovom tritisic Eur. Dotácia je
určená pre obyvateľov bytového domu na Mukačevskej ulici v meste Prešov, ktorf boli dňa
6. decembra 2019 zasiahnutí tragédiou. Pri tragédii došlo k výbuchu plynu v uvedenom
bytovom dome.
Zmluvné strany sa dohodli, že dotácia bude prljemcovi odovzdaná formou prevodu finančných
prostriedkov na účet príjemcu, uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to do 15 dni odo dňa účinnosti
tejto zmluvy.
Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v_ bode 2. tohto článku bez výhrad a za podmienok uvedených v
tejto zmluve.

Článok II.

1.

Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a príjemca sa zaväzuje použit' ich výlučne na
dohodnutý účel, určený v bode 2. článku l. tejto zmluvy (ďalej ako "dohodnutý účel").

2. Príjemca je povinný vyčerpať dotáciu najneskôr do 15. decembra 2020. Príjemca je povinný
3.

4.

5.

6.

7.

nakladať s finančnými prostriedkami hospodárne a efektívne.
Poskytovateľ má právo na vykonanie fyzickej kontroly hospodárneho, efektfvneho a účinného
spôsobu využitia ním poskytnutých finančných prostriedkov a príjemca sa zaväzuje
poskytovateľovi pri kontrole poskytnút' potrebnú súčinnosť.
Príjemca je povinný predložiť poskytovateľovi zúčtovanie poskytnutej dotácie, a to do 30 dnf od
jej vyčerpania na dohodnutý účel, najneskôr však do 15. decembra 2020. Zúčtovanie poskytnutej
dotácie príjemca predkladá na predpísanom tlačive, ktoré je povinný prevziať si od poskytovateľa.
Prílohou zúčtovania poskytnutej dotácie musia byt' fotokópie daňových dokladov preukazujúcich
použitie dotácie na dohodnutý účel. V prípade, ak nie sú daňové doklady, preukazujúce použitie
dotácie správne, úplné alebo ak chýbajú, poskytovateľ vyzve príjemcu, aby v stanovenej lehote,
ktorá nemôže byť kratšia ako 7 dní, vady daňových dokladov odstránil alebo aby chýbajúce
daňové doklady doplnil.
Príjemca je povinný nevyčerpanú dotáciu vrátit' na účet poskytovateľa, a to najneskôr do 5 dní od
predloženia vyúčtovania poskytnutej dotácie, najneskôr však do 20. decembra 2020. Príjemca je
zároveň povinný doručiť poskytovatel'ovi avízo o vrátení nevyčerpanej poskytnutej dotácie.
Príjemca je povinný poskytnutú dotáciu v celom rozsahu vrátiť na účet poskytovateľa, a to
najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na jej vrátenie v prípade,.ak príjemca:
a) uvedie poskytovatel'a do omylu ohľadom splnenia podmienok na poskytnutie dotácie,
b) použije poskytnutú dotáciu alebo jej čast' na iný ako dohodnutý účel,
c) nepredloží poskytovateľovi zúčtovanie poskytnutej dotácie v zmysle bodu 4. článku II. tejto
zmluvy, neodstráni vady daňových dokladov alebo nedoplní chýbajúce daňové doklady,
d) nesplní si povinnosť podl'a bodu 5. článku II. tejto zmluvy.
Poskytnuté finančné prostriedky sú verejnými prostriedkami. Nedodržanie podmienok
stanovených v tejto zmluve, sa považuje za porušenie finančnej discipllny. V prípade porušenia
finančnej discipliny bude poskytovatel' postupovať v súlade s § 31 zákona Č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej ako "zákon Č. 523/2004 Z. z.").
Článok III.

1. Ak táto dohoda neustanovuje inak, všetky oznámenia vyplývajúce z tejto dohody, musia byť voči
druhej zmluvnej strane uskutočnené pfsomne, a to doporučeným listom alebo osobne.
Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto
zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej
strane v súlade s týmto bodom zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia
druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia
prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielatel'ovi z dôvodu neprítomnosti
adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku
nevyzdvihol v odbernej lehote).
2. Táto zmluva je povinne zverejl"lovanápodľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa a príjemcu.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia najmä
ustanoveniami zákona Č. 583/2004 Z. z., zákona Č. 523/2004 Z. z., Obchodného zákonníka a
ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
5. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve je možné uskutočniť len plsomnou formou a so
súhlasom oboch zmluvných strán.
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6.

Zmluva

bola vyhotovená

v troch rovnopisoch,

z ktorých

dva rovnopisy

obdrží

poskytovateľ

a jeden rovnopis príjemca.

7. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy plne
zodpovedá ich skutočne] vOli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumitel'ne, bez omylu
a bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
V Žiari nad Hronom, dňa .~.:.~.: ... 2020

V Žiari nad Hronom, dňa

2020

Poskytovateľ:

Ing. Andrea Tur~ariová
primátor
Mesto Žiar nad Hronom

primátorka
Mesto Prešov
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Mestské zastupitel'stvo v Žiari nad Hronom

. .:.

.== .
Výpis uznesenia
zo zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Žiari nad Hronom
Miesto konania: zasadacia miestnosť MsKC, Žiar nad Hronom
Čas konania: 6. február 2020,9.00 hod.
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom

č.6/2020
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom mestu Prešov, IČO: 00327646 vo výške 3.000,- Eur (slovom
tritisic Eur). Účel dotácie: financovanie výdavkov mesta Prešov na odstránenie škôd na majetku vzniknutých
pri výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici dňa 6. decembra 2019.
Pred hlasovaním sa prezentovalo 18 poslancov:
Bc. Frantíšek Pálenik, Adriana Tatárová, MUDr. Ladislav Kukolik, Ing. Dušan Berkeš, Mgr. Monika Balážová, Ing. Rastislav Uhrovič, Ing.
Branislav Šťastný, Ing. Miroslav Rybársky, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Stella Vfťazková, Ing. Peter Dubeň, Stela
Šeševičková, Mgr. Anna Líšková, Ing. Emil Vozár, Ing. Juraj Krátky, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Mária Biesová
Hlasovanie:
počet v~etkých poslancov - 19
prítomní -18
za - 18 I Bc. František Páleník, Adriana Tatárová, MUDr. Ladislav Kukolík, Ing. Dušan Berkeš, Mgr. Monika Balážová, Ing. Rastislav
Uhrovič, Ing. Branislav Šťastný, Ing. Miroslav Rybársky, Mgr. Norbert Nagy, Mgr. Tomáš Fábry, Ing. Stella Vlťazková, Ing. Peter Dubeň,
Stela Šeševičková, Mgr. Anna Lfšková, Ing. Emil Vozár, Ing. Juraj Krátky, Mgr. Gabriela Hajdoniová, Ing. Mária Biesová
proti -O
zdržal sa- O
nehlasoval - O

Uznesenie bolo prijaté

Za správnosť:
Lucia Zaťková ,

J

"~gr eter Antal
~~~átor

Mesto tiar nad Hronom

S. Moysesa 46
965 19 Zlar nad Hronom
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