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Zmluva o dotácfách uzavretá v zmysle §7 ods. 2 a 4 zákona Č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových právídlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
I zákonov v znení neskorších predpisov
medzi:
I

Zmluvné strany

Poskytovatel':
Mesto Moldava nad Bodvou
So sídlom:
Školská 2,04501 Moldava nad Bodvou
V zastúpení:
JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta
IČO:
OO 324 451
DIČ:
2020746123
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN:
SK79 0200 0000 0031 90305051
BIC/kód banky:
SUBASKBX
Tel.:
055/488 02 15
e-mail:
msu@moldava.sk
(ďalej len ako "poskytovatel"')
a
Príjemca:
So sídlom:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/kód banky:
Tel.:
e-mail:

Mesto Prešov
Hlavná 73, 080 O 1 Prešov
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
OO B27 646
2021225679
ČSOB, a.s.
SK90 7500 0000 0040 08591229
CEKOSKBX
051/3100 154
mesto.radnica@J?resov.sk

(ďalej len ako "príjemca ")

ČlánokI.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi jednorazovú
finančnú pomoc - dotáciu v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej len " dotácia" ) za účelom likvidácie následkov výbuchu f}fl
Mukačevskej ulici dňa 06.12.2019 v meste Prešov.
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Článok II.
Výška dotácie a spôsob jej úhrady

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi jednorazovú dotáciu vo výške 5.000,- € (
slovom: päťtisíc eur) na transparentný účet príjemcu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229
v banke ČSOB, a.s. (d'alej len "transparentný účet" ) na základe prijatého Uznesenia
mestského zastupiteľstva poskytovateľa č. 204/2019 zo dňa 16.12.2019, pričom príjemca
môže dotáciu použiť len na účel uvedený v článku l. tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ poskytne dotáciu príjemcovi v lehote do 14 dní odo dňa zverejnenia tejto
zmluvy na web sídle poskytovateľa bezhotovostným prevodom na transparentný účet
príjemcu.

Článok III.
Práva a povinnosti poskytovatel'a a príjemcu
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančnú pomoc - dotáciu vo výške 5.000,
€ na účel likvidácie následkov výbuchu na Mukačevskej ulici dňa 06.12.2019 v meste
Prešov.
2. Príjemca sa zaväzuje prijať finančnú pomoc - dotáciu vo výške 5.000,- € a použiť ju len
v súlade s platnou legislatívou a len na účel uvedený v článku I. tejto zmluvy.
3. Ak poskytovateľ zistí, že príjemca dotácie dotáciu nevyužil na účel stanovený touto
zmluvou, resp. ju nevyužil vôbec, je oprávnený vyzvať príjemcu na vrátenie dotácie v plnej
výške do 7 dní odo dňa zistenia neoprávneného použitia dotácie.
4. Príjemca sa zaväzuje, že okrem prípadu vrátenia dotácie podľa článku III bod 3 tejto
zmluvy, je povinný dotáciu vrátiť aj v prípadoch, kedy tak ustanovuje zákon Č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy \ znení neskorších predpisov a zákon Č.
52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
5. V súlade so zákonom Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov musí
byt' o dotácií vedená účtovná evidencia.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle poskytovateľa.
2. Zmeny týkajúce sa tejto zmluvy s môžu vykonať len písomnými dodatkami k zmluve
podpísanými poverenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Všetky otázky a vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi
SR.
4. Zmluva je spísaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že osoby podpisujúce zmluvu sú k podpisu oprávnené, že sa
s jej obsahom oboznámili, že zneniu porozumeli, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode,
že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a že nebola uzatvorená v tiesni ani za inak
jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju zmluvné strany podpisujú.
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Príloha: Uznesenie č. 204/2019
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