Zmluva č. 5/2020 o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2020
uzatvorená podl'a §269 ods. 2 Obchodného zákonníka a §7 ods. 2 zákona 583 Zz.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
Čl. L
Zmluvné strany
Poskytovatel':

Obec Pliešovce

Sídlo: Hviezdoslavova 1,96263 Pliešovce
Zastúpená: Ing. Štefanom Sýkorom, starostom obce
IČO: 00320170
DIČ: 2021339364
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 1219729001/5600,IBAN: SK33 560000000012 19729001
(ďalej len "poskytovateľ")
a
Prijímatel':

Mesto Prešov

Štatutárny orgán: Ing. Anna Turčanová, primátorka
so sídlom Hlavná 3,080 01 Prešov
IČO: 00327646
DIČ:2021225679
Číslo účtu: SK58 1111 00000066 1991 1024
Bankové spojenie: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
(ďalej len "príjemca")
(ďalej spolu len "zmluvné strany")

Poskytovateľ poskytuje finančnú dotáciu na rok 2020 prijímateľovi z vlastných príjmov na
základe VZN č. 108/2015 a Dodatku č. 2 k VZN č. 108/2015 podľa podmienok dohodnutých
v tejto Zmluve za účelom zmiernenia zložitej situácie mnohých dotknutých rodín v súvislosti
s výbuchom plynu v bytovke v Prešove na Mukačevskej ul. dňa 06.12.2019.
Čl. II.
Predmet a účel zmluvy
1) Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi

poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí finančnej dotácie za účelom zmiernenia
zložitej situácie mnohých dotknutých rodín v súvislosti s výbuchom plynu v bytovke
v Prešove na Mukačevskej ul. dňa 06.12.2019
2) Dotácia sa poskytuje za účelom riešenia mimoriadnej situácie, a to na bežné výdavky
v súvislosti so zmiernením 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.

3) Poskytnutie dotácie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Pliešovciach č.
285/2020 zo dňa 08.01.2020.
ČL III.

Výška dotácie

1) Poskytovateľ na základe tejto Zmluvy poskytne prijímateľovi finančnú dotáciu vo výške
300,00.EUR slovom: tristo EUR bezhotovostným prevodom na účet uvedený v čl. I. do
10. dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
ČL/V.
Podmienky poskytovania a čerpania dotácie
1) Príjemca je povinný
-použiť dotáciu na financovanie riešenia mimoriadnej situácie v súvislosti s likvidáciou
následkov spôsobených výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ul. v Prešove
dňa 06.12.2019.
-poskytnúť poskytovateľovi dotácie informáciu ako boli finančné prostriedky využité do
28.12.2020.
2) Dotáciuje možné čerpať do 15.12.2020.
3) Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu účelnosti použitia dotácie a plnenia
povinností príjemcu podľa príslušných právnych predpisov a zmluvy.
4) Nevyčerpané finančné prostriedky je potrebné vrátiť do 28.12.2020 na číslo účtu obce
uvedené v čl. l tejto zmluvy, VS: 52019.
5) Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vzájomne informovať o všetkých právne
významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností
určených zmluvou ako aj na realizáciu predmetu zmluvy.

Čl. V.
Kontrola a sankcie
1) Kontrolu plnenia tejto Zmluvy vykonávajú:
a) starosta obce, ktorý môže vykonaním kontroly písomne poveriť zamestnanca obce,
b) hlavný kontrolór,
c) zastupiteľstvo, ak sa na tom uznesie,
d) ekonóm obce.
2) Sankcie za porušenie Zmluvy:
a) vrátenie poskytnutej dotácie v plnej výške.
3) Sankcie podľa bodu 2 tohto článku sa udelia:
a) ak prijímateľ použije dotáciu v rozpore s účelom, na ktorý bola poskytnutá.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1) Nedodržanie podmienok dohodnutých v Zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej
disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Zmluvné strany berú na vedomie, že záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace so
zmluvou sa správajú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov a ďalších právnych predpisov.

3) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ a jeden
poskytovateľ.
4) Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán, a to
formou písomných očíslovaných dodatkov.
5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne
jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy ana
znak súhlasu ju podpísali.
6) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Za prijímateľa:
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