Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Raková

Článok l
Zmluvné strany

Poskytovateľdotácie:
Sídlo:
IČO:

mč:
Štatutárny orgán:

Obec Raková
Raková č. 140, 023 51 Raková
00314234
2020553216
Mgr. Anton Heglas, starosta obce

(ďalej len "Obec Raková")
a
Príjemca dotácie:
Sídlo:
IČO:

mč:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
lBAN:

Mesto Prešov
Hlavná 73. 080 O 1 Prešov
00327646
2021225679
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK581111 0000006619911024

(ďalej len "príjemca")

Článok II
Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie v zmysle §7, ods.2 zákona č. 583/004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení neskorších predpisov ana základe
schválenia poskytnutia finančnej dotácie uznesením Obecného zastupiteľstva v Rakovej č.5.23/2019
zo dňa 13.12.2019.
2. Finančná dotácia vo výške 2 OOO,OO€ (slovom dvetisíc eur) sa poskytuje na účel: " V rámci
mimoriadnej situácie na bežné výdavky v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu
v bytových domoch na Mukačevske] ulici v Prešove a na nefinančnú pomoc osobám postihnutým
vplyvom uvedenej udalosti". Termín použitia dotácie: január 2020 až december 2020
3. Finančnú dotáciu Obec Raková poskytne formou bezhotovostného prevodu na účet príjemcu uvedený
v záhlaví tejto zmluvy a to do piatich pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy.

Článok II
Ďalšie dojednania
l. Prijemca sa zaväzuje použiť dotáciu na účel uvedený v článku II bode 2. tejto zmluvy a zaslať Obci

Raková krátku správu so zúčtovaním poskytnutej dotácie (príloha č. 1) najneskôr do 31.12.2020.
2. Na účely tejto zmluvy sa finančnými dokladmi potrebnými pre vyúčtovanie použitia dotácie rozumejú
fotokópie dokladov preukazujúce výdavok finančných prostriedkov na touto zmluvou stanovený účel.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1.

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených
obidvoma zmluvnými stranami.

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých po podpise každá zmluvná strana
obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obce Raková.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili na základe ich
slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu
si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
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