Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mestskej časti Košice - Šaca

č.77/2019
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonnika

Článok I
Zmluvné strany
1. Poskytovatel':

Mestská čast' Košice - Šaca
štatutárny orgán: Ing. Daniel Petrlk, starosta
so sidiom: Železiarenská 9, 040 15 Košice - Šaca
ICO: 00691054
OIC: 2020928305
člslo účtu: SK34 1100 0000 0026 2435 024
bank. spojenie: Tatra banka a.s.
(ďalej len "poskytovate/
Jl)

2. Prfjemca:

Mesto Prešov
štatutárny orgán: Ing. Andrea Turčanová, primátorka
so sídlom Hlavná 73,08001 Prešov
ICO: 00327646
OIC: 2021225679
číslo účtu: SK58 1111 0000 0066 1991 1024
bank. spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
(ďalej len "pr/jemca
U)

(ďalej spolu len "zmluvné strany")

Článok II
Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie podl'a § 7 ods. 2 zákona Č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtovýc~ pravidlách územnej samosprávy v zneni neskorších predpisov. Poskytnutie dotácie
bolo schválené uznesenfm Miestneho zastupitel'stva Mestskej časti Košice - Šaca Č. 121/2019 zo
dňa 19.12.201 .

2. Dotácia sa poskytuje za účelom riešenia mimoriadnej situácie, a to na bežné výdavky
v súvislosti ~o zmlernenfm a odstraňovanfm následkov a škôd spôsobených výbuchom
plynu dňa 6.12.2019v bytových domoch na Mukačevskejulici v Prešove prfpadne na pomoc
osobám post hnutým vplyvom uvedenej udalosti.
(ďalej len "účel dotácieU).

Článok III
Výška dotácie a spôsob jej poskytnutia
1. Dotácia bude poskytnutá prljemcovi vo výške 1 000 € (slovom "jedentisic eur").
2. Poskytovatel' o nadobudnutf účinnosti zmluvy poukáže finančné prostriedky podl'a odseku 1,
na účet prlje cu najneskôr do 31.12.2019.

Článok IV
Podmienky poskytovania a čerpania dotácie
1.

Prfjemca je p vinný
a) použiť dot ciu na financovanie výdavkov v súlade s dojednaným účelom dotácie,

1

povať hospodárne,
efektfvne, účinne a účelne [podl'a § 2 plsm. l) až o) zákona
357/2015 Z. z o finančnej kontrole a audite v znenI neekoršlch predpisov],
,'est' o poskyt~utej dotácii účtovnú evidenciu v súlade so zákonom Č. 431/2002 Z. z.
o účtovnlctve v :z;nenl neskorších predpisov.
možniť poskytowatel'ovi alebo inému prlslušnému orgánu výkon kontroly použitia dotácie,
) vykonať zúčtova ie dotácie a odviesť poskytovateľovi nevyčerpanú časť dotácie.
pest

Č.

> tsmca nesmie

oužiť dotáciu na financovanie neoprávnených výdavkov. Neoprávnenými
:davkami sú
a) výdavky na splácanie úverov. pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
t) výdavky na úhradu úrokov z omeškania, zmluvných pokút a iných obdobných sankcil
vzniknutých v sú'kromnoprávnych vzťahoch a výdavky na úhradu pokút, penále a iné obdobných
sankcil vzniknutých vo verejnoprávnych vzťahoch,
c) výdavky na úhr du dane z pridanej hodnoty, ak je žiadatel' platiteľom dane z pridanej hOdnoty,
u ktorej si môže platniť jej odpočltanie.
3. Poskytovatel'v súla e s § 13 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územne]
samosprávy v zn~nl neakoršlch predpisov povol'uje výnimku z časového
použitia
rozpočtových pro tried kov poskytnutých v prlelušnom rozpočtovom roku formou dotácie.
Príjemca je opráv ený použiť dotáciu na financovanie výdavkov vynaložených na schválený
účel do 15. 12. 2020. Poskytovatel' bude akceptovať výdavky prljemcu dotácie aj pred
uzatvorenlm tejto z luvy, ak tieto boli vynaložené na schválený účel a realizované od 6. 12.2019.
4. Poskytovatel' je o rávnený vykonať kontrolu účelnosti použitia dotácie a plnenia povinnosti
prljemcu podľa prts ušných právnych predpisov a zmluvy.

Článok V
Zúčtovanie dotácie
1. Prljemca vykoná zú tovanie poskytnutej dotácie najneskôr do 28. 12.2020.
2. Nevyčerpanú časť dotácie je prljemca povinný bezodkladne odviesť na účet poskytovatel'a,
nejneskôr však do 8. 12. 2020.
Článok VI
Osobitné ustanovenia
1. Všetky pohľadávky prljemcu voči poskytovatel'ovi zo zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou
alebo v súvislosti s akýmkol'vek pinenIm prljemcu poskytovatel'ovi, nesmú byť predmetom
postúpenia na treti osobu a nie je možné ich na tretiu osobu previesť bez predchádzajúceho
písomného súhla~u poskytovateľa. Akékoľvek postúpenie pohľadávok prljemcu voči
poskytovatel'ovl v rdzpore s týmto dojednanim je neplatné.
2. Zmluvné strany
a zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných
skutočnostiach, kto é môžu mať významný vplyv na plnenie povinnosti určených zmluvou ako aj
pre realizáciu pred etu zmluvy.
Článok VII
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Zmluvné strany be ú na vedomie, že záväzkové vzťahy zmluvných strán založené alebo súvisiace
so zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik, zákona
Č. 583/2004 Z. z.
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zneni neskorších predpisov
a dalších právnyc predpisov.

b

2.

Zmluvné strany z dohodli, že v prípade, ak by sa kedykol'vek v bud(lcnosti zistilo, že niektoré
z ustanovenI zmluvy je neplatné alebo nevykonatemé, platnosť a vykonatel'nosť ostatných
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ebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k zmluve
-::-~: •. ~ '-: "=-: s: é alebo nevyKonatel'né ustanovenie zmluvy iným ustanovenfm, ktoré bude
~ :.:_ ':": a-: _ aíbllžšle povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to
_ :-- E:- _: -.., oru oboch zmluvných strán obsiahnutú v zmluve,
:. f ~
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z""e. zmluvy sú možné len v pfsomnej forme na základe súhlasu obidvoch zmluvných
"f

S~

neplatné,

- ~ • z::- _ a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dva

._ -,::·sy.

-_ " a nadobú a platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
-='5.edujúcim po dni jej zverejnenia na webovom srdie poskytovateľa.

V Prešove dňa

ZA POSKYTOVA

I,(? : olo~
.

ZA PRiJEMCU:

Ing. Andrea Turča o.";
primátorka mesta P ešc
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