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Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Prievidza
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonnika

Článok I
Zmluvné strany
1.

Poskytovateľ:

Sldlo:
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Člslo účtu:
IBAN:

mesto Prievidza
Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
JUDr. Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta
00318442
2021162814
VÚB, a.s. pobočka Prievidza
16626-382/0200 VÚB, a.s.
SK24 0200 0000 0000 1662 6382

(ďalej len "poskytovate/

Jl)

1. Prfjemca:
štatutárny orgán:

ICO:
OIC:
číslo účtu:
bank. spojenie:

mesto Prešov
Ing. Andrea Turčanová, primátorka, so sídlom Hlavná 73,08001 Prešov
00327646
2021225679
SK58 1111 0000 0066 1991 1024
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
(ďalej len "príjemca")

(ďalej spolu len "zmluvné strany')

Článok II
Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie podl'a § 7 ods. 2 zákona Č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zneni neskoršfch predpisov. Poskytnutie dotácie
bolo schválené uznesenfm Mestského zastupiteľstva mesta Prievidza Č. 9/2020 zo dňa 27. januára
2020.
2. Dotácia sa poskytuje za účelom riešenia mimoriadnej situácie, a to na bežné 'výdavky
v súvislosti so zmiernenlm a odstraňovaním následkov a škôd spôsobených výbuchom
plynu dňa 6.12.2019 v bytových domoch na Mukačevskej ulici v Prešove prípadne na pomoc
osobám postihnutým vplyvom uvedenej udalosti.
(ďalej len "účel dotácie").
Článok III
Výška dotácie a spôsob jej poskytnutia
1. Dotácia bude poskytnutá prljemcovi vo výške 4000,00 € (slovom "štyri tisic eur").
2. Poskytovateľ po nadobudnuti účinnosti zmluvy poukáže finančné prostriedky podl'a odseku 1,
na účet prijemcu najneskOr do 29. 2. 2020.

Podmienky

Článok IV
poskytovania a čerpania dotácie

1. Prijemca je povinný
a) použiť dotáciu na financovanie výdavkov v súlade s dojednaným účelom dotácie,
b) postupovať hospodárne, efekUvne, účinne a účelne [podľa § 2 písm. l) až o) zákona Č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite v zneni neskoršich predpisov],
c) viesť o poskytnutej dotácii účtovnú evidenciu v súlade so zákonom Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v zneni neskorších predpisov,
d) umožnil' poskytovateľovi alebo inému príslušnému orgánu výkon kontroly použitia dotácie,
e) vykonal' zúčtovanie dotácie a odviesť poskytovateľovi nevyčerpanú časť dotácie.
2. Prijemca nesmie použil' dotáciu na financovanie neoprávnených výdavkov. Neoprávnenými
výdavkami sú
a) výdavky na splácanie úverov, pOžičiek, úrokov z prijatých úverov a pOžičiek,
b) výdavky na úhradu úrokov z omeškania, zmluvných pokút a iných obdobných sankcHvzniknutých
v súkromnoprávnych vzťahoch a výdavky na úhradu pokút, penále a iné obdobných sankcH
vzniknutých vo verejnoprávnych vzťahoch,
c) výdavky na úhradu dane z pridanej hodnoty, ak je žiadatel' platiteľom dane z pridanej hodnoty,
u ktorej si mOže uplatniť jej odpočitanie.
3. Poskytovatel' v súlade s § 13 ods. 3 zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v zneni neskoršich predpisov povoľuje výnimku z časového použitia rozpočtových
prostriedkov poskytnutých v príslušnom rozpočtovom roku formou dotácie. Príjemca je
oprávnený použiť dotáciu na financovanie výdavkov vynaložených na schválený účel do 15.
12.2020.
4. Poskytovateľje oprávnený vykonať kontrolu účelnosti použitia dotácie a plnenia povinnosti príjemcu
podl'a príslušných právnych predpisov a zmluvy.
Článok V
Zúčtovanie dotácie
1. Prijemca vykoná zúčtovanie poskytnutej dotácie najneskOrdo 28. 12. 2020.
2. Nevyčerpanú časf dotácie je príjemca povinný bezodkladne odviesť na účet poskytovatel'a,
najneskOrvšak do 28. 12.2020.
c!lánokVI
Osobitné ustanovenia
1. Všetky pohľadávky príjemcu voči poskytovatel'ovizo zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou alebo
v súvislosti s akýmkoľvek plnenim prijemcu poskytovateľovi, nesmú byť predmetom postúpenia na
tretiu osobu a nie je možné ich na tretiu osobu previesť bez predchádzajúceho pisomného súhlasu
poskytovateľa. Akékoľvek postúpenie pohl'adávok prijemcu voči poskytovatel'ovi v rozpore s týmto
dojednanim je neplatné.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach,
ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinnosti určených zmluvou ako aj pre realizáciu
predmetu zmluvy.
Článok VII
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že záväzkové vzťahy zmluvných strán založené alebo súvisiace
so zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik, zákona
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Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
a ďalších právnych predpisov.

2.

Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré
z ustanoven! zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných
ustanovení zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k zmluve
nahradiť takto neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenie zmluvy iným ustanovením, ktoré bude
svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to
s prihliadnutím na vôľu oboch zmluvných strán obsiahnutú v zmluve.

3.

Akékoľvek zmeny zmluvy sú možné len v písomnej forme na základe súhlasu obidvoch zmluvných
strán, inak sú neplatné.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dva
rovnopisy.

5.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovatel'a.

J.D. ..~01.~.Z020

V Prievidzi dňa 29. január 2020

V Prešove dňa

ZA POSKYTOVATEĽA:

ZA PR(JEMCU:

_

~ ....• -.••.. _
_
~
~JuDr. Katarína Macháčkov
Primátorka mesta Prievid

.
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