Zmluva Č. 1/2020/Dot.

o poskytnutí dotácie
z rozpočtu obce Liptovský Trnovec uzatvorená v zmysle ustanovenia § 13 zákona Č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ finančnej dotácie:
Obec Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec 160
Zastúpená:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len .poskytovatel")

031 01 Liptovský Mikuláš
Ing. Karol Maťko, starosta obce
OO 315 541
VÚB Liptovský Mikuláš
SK 52 0200 0000 0000 1972 1342

Prijímateľ:
Mesto Prešov
Hlavná 73
080 01 Prešov
Zastúpený:

Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

Bankové spojenie:
IČO
DIČ
Číslo účtu:
(ďalej len "prijímatel"')

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
OO 327 646
2021225679
SK58 1111 000000661991 1024

Článok l.
Predmet zmluvy
1.

Poskytovatel' poskytne finančné prostriedky formou bežného prevodu z rozpočtových
prostriedkov obce Liptovský Trnovec vo výške

500,00-€ (slovom päťsto eur)
Dotácia je poskytnutá v rámci mimoriadnej situácie na bežné výdavky v súvislosti
s demolačnými prácami výbuchu plynu v bytových domoch na Mukačevskej ulici v Prešove.
Finančný príspevok bude poskytnutý na krytie nákladov presahujúcich 1 000000,00 eur na
horeuvedený účel.
Finančný príspevok je poskytovaný v rámci rozpočtu Obce Liptovský Trnovec na mesiace
február 2020 a december 2020.

2. Termín realizácie je 28.12.2020.
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Článok II.
Práva a povinnosti účastníkov

1. Poskytovatel' poskytne prijímatel'ovifinančný príspevok prevodom na účet najneskôr do 10
dní po podpísaní zmluvy zmluvnými partnermi.
2. Poskytovatel' si vyhradzuje právo kontroly využitia použitých finančných prostriedkov.
3. Podmienkou poskytnutia dotácie je účelné a hospodárne využitie poskytnutej dotácie v
súlade so súvisiacimi legislatívnymi normami.
4. Prijímatel'je povinný písomne vyúčtovať poskytnutú finančnú dotáciu do 10 dní od použitia
dotácie najneskôr do 28. decembra 2020.
5. Nevyčerpané finančné prostriedky poskytnutej dotácie musia byť vrátené na účet Obce v
súlade s termínom povinného vyúčtovania dotácie, a to spolu s dokladom potvrdzujúcim
vrátenie finančných prostriedkov na účet poskytovatel'a.
6. V prípade, že prijímatel' nedodrží povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy bude povinný vrátiť
poskytnuté finančné prostriedky poskytovatel'ovi najneskôr do 15 kalendárnych dní od
doručenia výzvy poskytovatel'a.
7. Povinnosťou prijímatel'a je vrátiť obci poskytnutú dotáciu, ak bola použitá v rozpore s
účelom, na ktorý bola poskytnutá a zaplatiť sankciu vo výške 0,05 % z neoprávnene
použitej sumy za každý deň neoprávneného použitia, najviac však do 1,5 násobku tejto
sumy a najmenej 30 €, a to do 15 kalendárnych dní od doručenia výzvy poskytovatel'om
dotácie.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení tejto zmluvy v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Zmluvy a doplnky tejto zmluvy je možné urobiť len po dohode zmluvných strán písomnou
formou.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch dve pre poskytovatel'a a dve pre prijímatel'a.

V Liptovskom Trnovci 04.02.2020

............

,-~,.---,::---:--~---:--------

Ing. Kar~Maťko, starosta obce
Liptovský Trnovec
v zastúpení poskytovatel'a
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