Zmluva o poskytnutí dotácie
z rozpočtu Mesta Vranov nad Topl'ou podl'a §7 ods. 4 zákona 58312004 Z. z. a VZN Mesta Vranov nad
Topľou 14312014 "O podmienkach poskytovania dotácII a návratných finančných výpomoci
z rozp~tu mesta Vranov nad To~l'ou"

l.
Zmluvné strany
Poskytovatel' dotácie:
názovasidio:
štatutárnyzástupca:
IČO:
bankovéspojenie:
IBAN:
Prljemca dotácie:
názovasidio:
v zastúpeni:
IČO:
bankovéspojenie:

MestoVranovnad Topl'ou
Dr, C. Daxnera87, Vranov n. T.
Ing. Ján Ragan,primátor mesta
00332933
VÚB Vranov n. T.
SK25 0200 0000 0000 2312 9632

MestoPrešov
Hlavná73
08001 Vranov nad Topľou
Ing. AndreaTurčanová,primátorkamesta
00327646
UnlCredltBank Czech Republicand Slovakia, a.s.,
SK5811'11 0000006619911024
uzatvárajú túto zmluvu:

II.
Predmet zmluvy
1. Poskytovater dotácie sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prfjemcovi dotáciefinančnú
dotáciu vo výške 5 000,· Et slovom Päťtis[ceúr za úeelom rtesema mimoriadnej situácie a
to na bežné výdavky v súvislosti so zmlernenfm a odstraňovanfm následkov a škôd
spOsoben'ých výbuchom plynu dňa 6.12.2019v bytových domoch na MukaôevskeJulici
v Prešove, prípadne na pomoc osobám postihnutým vplyvom uvedenej udalosti.
2. Poskytovater dotácie poskytne dotáciu podra bodu 1. tejto zmluvy prljemcovi dotáciu formou
úhradyv hotovosti, alebo na čislo účtu uvedenév záhlavrtejto zmluvy do 3'1. 12.2019.
3. Prijemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutúdotáciu len na účely uvedenév bode 1. tejto
• zr:nluvy. .
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4. Poskytovata.r·v súlade s § 13 ods. 3 zákona Č. 583/2004 Z':"'Z1 d· rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v zneni neskoršlch predpisov povolu]e výnimlw z časového použitia
rozpočtových prostriedkov poskytnutých v prislušnom rozpočtovorň ,r~ku formou dotácle.
Prljemca je oprávnený použiť dotáciu na financovanievýdavko'vl vynaložených na schválený
účel do ~~. 12. 2020. Poskytovater bude akceptovať v·ýdayky príjemcu dotácie aj pred
uzatvorením tejto zmluvy, ak tieto boli vynaloženéna schválený účel a realizovanéod 6.12.
2019.
•
•

5.

V prlpade nedodržania účelovosti použitia poskytnutej nenávratnej finančnej dotácie je
poskytovateľ dotácie oprávnený požadovať okrem vrátenia poskytnutej dotácie aj zaplatenie
sankcie vo výške 0,05% z poskytnutej dotácie za každý deň, počínajúc dňom jej poskytnutia,
končiac dňom jej úplného vrátenia.

6.

Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť na účet poskytovateľa najneskôr do 15
dnt v prt pa de, ak túto nepoužije na účel stanovený v bode 1. a v termíne podľa bodu 4. tejto

zmluvy.
7. V prlpade podľa bodu 6. tejto zmluvy je poskytovateľ dotácie oprávnený požadovať okrem
vrátenia poskytnutej dotácie aj zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z poskytnutej dotácie za každý
aj začatý deň, neoprávneného použitia poskytnutej dotácie, počínajúc dňom jej poskytnutia,
končiac dňom jej úplného vrátenia.
8.

Prljemca vykoná zúčtovanie poskytnutej dotácie najneskôr do 28. 12. 2020.

9. Poskytnutie dotácie sa realizuje na základe uznesenia mestského zastupiterstva
zo dňa 19.12.2019.

Č.

66/2019

10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po
dvoch rovnopisoch.
11. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sldle poskytovateľa.

Vo Vranove nad Topl'ou, dňa 30. decembra 2019

Podpisy zmluvných strán:

Prljemca dotácie:

1!J, R, i..()cfl.tJ

Mesto Prešov
v zastúpeni:
Ing. Andrea Turčanová, prim

