ZMLUVA

O POSKYTNUTí

DOTÁCIE

č. 25/2019

Článok l
Zmluvné strany

1. Poskytovateľ dotácie:
štatutárny orgán:
sídlo:
IČO:
DIČ:
peňažný ústav/bankové spojenie:
číslo účtu:

2. Príjemca dotácie:
štatutárny orgán:
sídlo:
IČO:
DIČ:
peňažný ústavlbankové spojenie:
IBAN:
VS:

Mestská časť Košice - Nad jazerom
Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka
Poludníková 7, 040 12 Košice
OO 691 038
2021186871
VÚB, a. s.
SK23 020000000000 14928512
(ďalej v texte len "poskytovatel"')

MESTO Prešov
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
Hlavná 73,08001 Prešov
00327646
2021225679
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK58 1111 0000 0066 1991 1024
6122019
(ďalej v texte len "príjemca tt)

poskytovateľ a príjemca (ďalej v texte ako "zmluvné strany") uzatvárajú túto zmluvu
o poskytnutí dotácie (ďalej v texte len "zmluva") v zmysle ustanovení § 51 a nasl. zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a v súlade
s VZN Mestskej časti Košice - Nad jazerom Č. 44 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej
časti.
Článok II
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie príjemcovi schválenej dňa
11.12.2019uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Nad jazerom Č. 67.

Článok III
Výška dotácie
Výška poskytnutej dotácie je 5 OOO,-eur, slovom "päťtisíc" eur. Poskytovateľ poskytne
dotáciu do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy poukázaním na účet príjemcu.

Článok IV

Účelové vymedzenie použitia dotácie
1. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu použije na vymedzený účel: V rámci
mimoriadnej situácie na bežné výdavky v súvislosti s odstraňovaním následkov
výbuchu plynu v bytových domoch na Mukačevskej ulici v Prešove a na pomoc
osobám postihnutým vplyvom uvedenej udalosti.

Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Príjemca sa zaväzuje nakladať s dotáciou účelne a hospodárne.
2. V prípade, že príjemca dotácie zistí, že nie je schopný dotáciu použiť na účel stanovený
v zmluve, je povinný dotáciu vrátiť do 15 dní odo dňa, kedy k zisteniu došlo,
a to na účet poskytovateľa dotácie uvedený v zmluve, najneskôr však do termínu
stanoveného na predloženie finančného vyúčtovania.
3. V prípade, že sa príjemca dostane do omeškania je poskytovateľ dotácie oprávnený
uplatniť voči príjemcovi dotácie pokutu vo výške 0,05 % zo sumy poskytnutej dotácie
uvedenej v zmluve za každý deň omeškania.
4. Na základe žiadosti zo dňa 11.12.2019 o výnimku z časového použitia rozpočtových
prostriedkov v rozpočtovom roku 2019 formou dotácie podľa § 13 ods.3 zákona
Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení je príjemca povinný do 28.12.2020 predložiť
poskytovateľovi finančné vyúčtovanie s predložením písomného prehľadu a dokladov
preukazujúcich použitie dotácie.
5. Ak sa príjemca dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo zmluvy
(článku V bod 4) je poskytovateľ dotácie oprávnený uplatniť voči príjemcovi dotácie
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo sumy dotácie uvedenej v článku III tejto zmluvy za
každý deň omeškania.
6. Ak príjemca aj napriek písomnej výzve zaslanej poskytovateľom dotáciu v určenej
lehote nevyúčtuje, príjemcaje povinný poskytnutú dotáciu v plnej výške vrátiť vrátane
zmluvnej pokuty uvedenej v bode 5 tohto článku tejto zmluvy.
7. V prípade, že poskytovateľ dotácie zistí, že dotácia nebola použitá v súlade
so stanovenými podmienkami, je prijímateľ povinný vrátiť tú časť poskytnutej dotácie,
ktorá bola poskytovateľom posúdená ako neoprávnene použitá a to do 15 dní odo dňa,
kedy poskytovateľ dotácie príjemcu písomne na túto skutočnosť upozornil. Príjemca
dotácie je povinný dotáciu vrátiť na účet poskytovateľa uvedený v zmluve.
Neoprávnené použitie dotácie sa v zmysle ustanovenia § 31 zákona Č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov považuje za
porušenie finančnej disciplíny.
8. Poskytovateľ je oprávnený prostredníctvom miestneho kontrolóra vykonávať kontrolu
použitia poskytnutej dotácie a príjemca je povinný umožniť vykonanie tejto kontroly.
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Článok VI
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. K zmene alebo
doplneniu zmluvy môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
formou písomného dodatku alebo ak to vyplýva zo zmien a doplnkov platných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Pre právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené platia príslušné ustanovenia
zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
a ostatné platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy
alebo na základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných slovenských
súdov za použitia slovenského právneho poriadku.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oboznámení s obsahom tejto zmluvy
pred jej podpísaním, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním v celom rozsahu. Zároveň
sa zaväzujú ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť. Súčasne prehlasujú,
že sú oprávnení s predmetom tejto zmluvy nakladať, že táto zmluva je uzatvorená
po vzájomnej dohode, slobodne a vážne, zrozumiteľne a určito, nie v tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, a taktiež nie
v omyle, a že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, na znak čoho
ju podpisujú.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia
§ 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopÍňa Občiansky zákonník
v spojení s ustanovením § Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6. Zmluva sa vyhotovuje v 3-och vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých po jej
podpísaní poskytovateľ dotácie dostane 2 vyhotovenia a príjemca dotácie
l vyhotovenie.

V Košiciach dňa .. 1.(. ~:.!.(!..(f!..

Za poskytovateľa:

.

V Košiciach dňa

Za príjemcu:

.:»:
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