/
Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Podtureň
v roku 2020.
Oblasť: Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivost'
OBEC PODTUREŇ
Adresa: Hlavná 164, 033 01 Podtureň
zastúpené starostom Mariánom Vojtíkom
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK43 5600000000160093 3001
IČO: 00315699
DIČ:2020428421
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba "obec")

a
Príjemca:
Názov: MESTO PREŠOV
adresa sídla: Hlavná 73, 080 O 1 Prešov
zastúpené: Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou
IČO: 00327646
DIČ:2021225679
bankové spojenie:Uni Credit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK58 1111 00000066 1991 1021
ako príjemca dotácie (ďalej iba "príjemca")
uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013, ktorým sa určuje metodika
poskytovania dotácií z rozpočtu obce obec túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Podtureň v roku 2020

I.
Predmet zmluvy
1. Obec v zmysle VZN Obce Podtureň č. 1/2013 a uznesenia č. 128/7/2019 poskytuje
príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 300,00 EUR, slovom Tristo EUR.
2. Účel dotácie: V rámci mimoriadnej situácie na bežné výdavky v súvislosti
s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytových domoch na Mukačevskej ulici
v Prešove a na nefinančnú pomoc osobám postihnutým vplyvom uvedenej udalosti.
Termín realizácie: január 2020 - jún 2020
Miesto realizácie: mesto Prešov
3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

II.
Spôsob platby

1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu
na základe tejto zmluvy jednorazovo v termíne do 29.02.2020.

III.
Iné dohodnuté podmienky

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto
zmluve.
2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít
súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt
bol realizovaný s finančným príspevkom obce.
3. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 30.06.2020.
5. Príjemcaje povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej
dotácie najneskôr však do 31.08.2020.
6. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný účel, ako
je v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce, najneskôr do
31.08.2020.
IV.
Záverečné ustanovenia

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa
platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia poskytovateľom.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých obec obdrží 1 rovnopis
a príjemca obdrží 1 rovnopis.

Za obec

Marián Vojtík
starosta

Za príjemcu

