ZMLUVA
O POSKYTNUTIE FINANČNEJ DOTÁCIE Z ROZPOČTU
OBCE SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE V ROKU 2020
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 1/2020
OBEC Spišské Tomášovce
Adresa:
Zastúpená:

Kostolná 20/12,05201
Spišské Tomášovce
Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce
Bankové spojenie:
Primabanka a.s. Spišská Nová Ves
Číslo účtu:
3419417001/5600
IČO:
00329649
DIČ:
2020717908
ako poskytovateľ' dotácie (ďalej iba "obec")
a

Príjemca: Mesto Prešov
Adresa: Hlavná 73,08001 Prešov
Zastúpený:
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
Bankové spojenie: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:
SK58 1111 00000066 1991 1024
IČO:
akopríjemca dotácie (ďalej iba ,.príjemca")
uzavreli v zmysle § 51 zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 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 2/2019, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácii
z rozpočtu obce túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2020
I.
Predmet zmluvy
1. Obec v zmysle schváleného uznesenia Č. 22412019 zo dňa 18.12.2019 poskytuje príjemcovi
finančnú dotáciu vo výške 1 000 €.
2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s odstraňovaním následkov výbuchu plynu
v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove.
3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.
II.
Účel a lehota použitia dotácie
1. Príjemca dotácie ju môže použiť 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 postihnutých vplyvom uvedenej udalosti.
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ca dotácie ju môže použiť do 30.11.2020.

III.
Spôsob platby

~ _ F- iančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným

prevodom z účtu obce na účet príjemcu
i- 3. základe tejto zmluvy a to v splátkach do 31.3.2020 .

IV.
Iné dohodnuté podmienky
l.
::..
3.
4.

Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.
Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
Príjemca je povÍ1TI1)/ finančnú dotáciu vyčerpať do 30.11.2020.
Príjemca je povinn)' predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie najneskôr
do 15.12.2020.
5. Príjemca je povinn)' spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa ods. 4 tohto článku
preložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia.
6. Príjemca ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na in)' účel, ako je
v tejto zmluve stanovené, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet obce, najneskôr do
20.12.2020.

V.
Záverečné ustanovenia
1. Príjemca je POVilTI1)' pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa
platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jeden pre poskytovateľa a jeden pre
príjemcu.
V Spišských Tomášovciach, dňa 11.2.2020

V Prešove, dňa

t.ŕ.. ~.: ~~V

Za príjemcu
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

:: . sa: O
c;;:; 'ai: O
- ::'i11ní: O
-;:. -;Jka: Uznesenie

bolo schválené

Mgr.

ZuzanaNe;

ivá

Starostka obce

Uznesenie Č. 224/2019

_ ecné zastupiteľstvo
v sume

v Spišských Tomášovciach sch val' uje finančnú dotáciu pre mesto Prešov

1000€

Hiasovanie:
Za: 9 (Ing. Marcel Hric, Ing. Samuel Bendík, Mária Kasanícká, Cyril Melega, Vladimír Janík, Mgr.
Zuzana Gburíková, Ladislav Beskyd, Marián Bartoš, Štefan Skokan)
Proti: O
Zdržali sa: O
Nehlasoval: O
Neprítomní:
O
Poznámka: Uznesenie
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Mgr. Z'úi~Da N.eD~~ová
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Starostka obce

Uznesenie Č. 225/2019
Obecné zastupiteľstvo v Spišských Tomášovciach n a v r h uje zakúpenie kávovaru spolu
s príslušenstvom

(filtračná

kanvica na vodu) v sume 657,12€

Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. Marcel Hric, Ing. Samuel Bendík, Mária Kasanická, Cyril Melega, Vladimír Janík, Mgr.
Zuzana Gburíková, Ladislav Beskyd, Marián Bartoš, Štefan Skokan)
Proti: O
Zdržali sa:

O

Nehlasoval: O
Neprítomní: O
Poznámka: Uznesenie bolo schválené
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