Zmluva č.1/2020IMesto Prešov
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Važec v roku 2020
uzatvorená medzi:
poskytovateľom:
sídlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Obec Važec
Na Harte 19,03261 Važec
Ing. Milan Lištiak - starosta obce
00315842
2020581706
VÚB, číslo účtu: 23923342/0200
IBAN SK65 02000000000023923342

/ďalej len poskytovateľ/
Prij ímateľ:
Štatutárny zástupca:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Mesto Prešov
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
Hlavná 73,08001 Prešov
00327646
2021225679
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IBAN: SK 58 1111 00000066 1991 1024
/d'alej len prijímateľ/

uzavreli v zmysle § 51 zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 7, ods.2 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. 1/2015, ktorým sa určujú podmienky
poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2020.
Článok l
Predmet a účel zmluvy
1. Obec Važec v zmysle uznesenia OZ Č. 127/2019 zo dňa 18. 12.2019 poskytuje príjemcovi
finančnú dotáciu vo výške 1.000,00 eur, slovom tisíc eur.
2. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.
Článok II
Spôsob platby
1. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu obce na účet príjemcu
na základe tejto zmluvy jednorazovo.

Článok III

Účel dotácie
D ácia bude použitá 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.
IV.
Zúčtovanie poskytnutej dotácie
P ijernca je povinný použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účel uvedený v tejto
zmluve.
-. Prijemcaje povinný finančnú dotáciu vyčerpať v termíne do 31.12.2020.
::. _ evy čerpané finančné prostriedky je príjemca povinný odviesť na účet poskytovateľa
'Ir" termíne do 31.decembra 2020 .
.f. Príjemca je povinný predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie na predpísanom tlačive
(príloha č. 2, VZN Č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce), v termíne
najneskôr do 31. decembra 2020, prípadne do 30 dní po ukončení jednorazovej akcie, na ktorú
bola dotácia poskytnutá.
5. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
6. Prijímateľ je povinný vrátiť dotáciu v plnej výške v prípade, ak finančné prostriedky budú
použité v rozpore so stanoveným účelom, alebo v prípade, ak prijímateľ nepredloží
vyúčtovanie dotácie v stanovených termínoch.

V.
Záverečné ustanovenia
l. Príjemca dotácie je zodpovedný za dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich zo zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení .
2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s ustanovením § 5
a) zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
v spojení s ustanovením § 47 a) zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých obec obdrží 2 rovnopisy
a príjemca obdrží 1 rovnopis.
,

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

Ing. Milan Lištiak
starosta obce

Vo Važci: 8. Ol. 2020

