ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
V OBLASTI VZDELÁVANIE, VÝCHOVA
A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY
Mesto Prešov

č. 2/2019/ OŠKaCR
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Článok 1
Zmluvné strany
1.

Názov:
Mesto Prešov
Zastúpené:
Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta Prešov
Sídlo:
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO:
00327 646
DIČ:
2021225679
Bankové spojenie:
UniCredit Bank, a.s., pobočka Prešov
Číslo účtu:
SK05 1111 0000 0066 1991 1008
(ďalej len „poskytovateľ“)

2.

Názov:
PRO REGIO
Zastúpené:
Ing. Jurajom Basalom, štatutárnym zástupcom
Právna forma:
Občianske združenie
Sídlo:
Jazdecká 1/A, 080 01 Prešov
IČO:
37878816
DIČ:
2021688196
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
434 003 9807/3100
IBAN
SK40 3100 0000 0043 4003 9807
(ďalej len „prijímateľ“)

uzatvárajú v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších
predpisov, v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, v spojení so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov
č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešov
podporované oblasti (ďalej len „nariadenie“) a uznesenia Mestského zastupiteľstva
mesta Prešov č. 168/2019 túto Zmluvu o poskytnutí dotácie v oblasti vzdelávanie, výchova
a rozvoj telesnej kultúry (ďalej len „zmluva“):
Článok 2
Účel zmluvy
Účelom tejto zmluvy je finančne podporiť projekt príjemcu na základe jeho žiadosti
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 5/2016 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešov podporované oblasti a to:
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry.
Článok 3
Predmet zmluvy
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu vo výške 15 000 € (slovom:
pätnásťtisíc eur) na pokrytie časti nákladov spojených so zrealizovaným podujatím
FRAGARIA CUP – 18. Ročník medzinárodného futbalového turnaja mládeže v dňoch
2.-6. Júla 2019, (ďalej len „podujatie“) za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
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Článok 4
Spôsob poskytnutia dotácie
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu jednorázovo do 30 dní po
predložení úplných a správnych dokladov preukazujúcich skutočnú výšku nákladov
súvisiacich s realizáciou podujatia uvedeného v čl. 3 tejto zmluvy.
2. Dotácia vo výške uvedenej v čl. 3 tejto zmluvy bude poskytnutá po realizácii podujatia
a po preukázaní skutočne vynaložených celkových nákladov na jeho realizáciu.
3. V súlade s nariadením dotácia nesmie prekročiť 50% skutočných nákladov podujatia,
preto ju poskytovateľ poskytne po preverení nákladov podľa čl. 5 vo výške
zodpovedajúcej tomuto percentuálnemu vyjadreniu, aj keď výška dotácie podľa čl. 3 je
vyššia.
4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly použitia poskytnutých finančných prostriedkov
vo všetkých etapách prípravy a realizácie podujatia, ako aj po jeho skončení a po
formálnej a vecnej stránke kontrolovať účelnosť poskytnutej dotácie.
Článok 5
Preukazovanie nákladov
1. Prijímateľ je povinný predložiť správu o vyúčtovaní a kópie účtovných dokladov
preukazujúcich skutočnú výšku nákladov súvisiacich s podujatím uvedeným v článku 3
tejto zmluvy referátu školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Prešove (ďalej len
„oddelenie“), ktoré overí správnosť a úplnosť predložených dokladov.
2. Doklady podľa odseku 1 môžu obsahovať aj fotodokumentáciu z podujatia a vzorky
propagačných materiálov.
3. Ak doklady nie sú úplné alebo správne, oddelenie určí primeranú lehotu na odstránenie
nedostatkov, najviac však 15 dní. Ak ani v tejto náhradnej lehote nedostatky nie sú
odstránené, dotácia nebude poskytnutá.
4. Poskytovateľ dotáciu neposkytne, ak prijímateľ nedodrží účel, ktorý má byť dotáciou
krytý.
5. Prijímateľ dotácie je povinný zverejniť na svojej webovej stránke výšku poskytnutej
dotácie spolu s logom mesta.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov
č.5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov na mestom
Prešov podporované oblasti a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta
Prešov č. 168/2019.
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2. V súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka) na webovej stránke poskytovateľa.
4. Zmluva sa vyhotovuje v 4-och exemplároch s platnosťou originálu, jeden exemplár obdrží
prijímateľ a tri exempláre poskytovateľ.
V Prešove dňa .....2.9.2019.......

V Prešove dňa......6.9.2019..........

...................................................
za prijímateľa
Ing. Juraj Basala

...................................................
za poskytovateľa
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

