ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Liptovský Hrádok

l.
Zmluvné strany
Poskytovater:
Názov:
Mesto Liptovský Hrádok,
Sídlo:
Hviezdoslavova 170,03301 Liptovský Hrádok
v zastúpení: Mgr. BranislavTréger, PhD.,primátor mesta
IČO:
OO 315 494
číslo účtu: SK60 5600 0000 0016 0010 8001
(ďalej len "poskytovatel"')
Príjemca:
Názov:
Mesto Prešov
Sídlo:
Hlavná 73, 080 01 Prešov
v zastúpení :Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
IČO:
37 902 245
Číslo účtu: SK58 111100000066 19911024
(ďalej len "príjemca")
uzavreli v zmysle § 51 zákona č.40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na ustanovenie § 7 ods. 2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávya o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov

Z M L U V U o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Liptovský Hrádok
II.
Predmet a účel zmluvy
1. Mesto Liptovský Hrádok poskytuje príjemcovi na základe tejto zmluvy finančnú dotáciu vo výške
3300,-- eur (slovom: tritisíctristoeur).
2. Dotácia z rozpočtu mesta sa poskytuje v rámci mimoriadnej situácie na bežné výdavky v súvislosti
s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytových domoch na Mukačevskej ulici v Prešovea na
nefinančnú pomoc osobám postihnutým vplyvom uvedenej udalosti.
3. Príjemcavyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v bode 1. tohto článku prijíma a zaväzujesa použiť
ju iba na účel uvedený v bode 2. tohto článku.
III.
Spôsobposkytnutia dotácie a časovépoužltle prostriedkov
1. Poskytovatel' poukáže dotáciu jednorazovým bezhotovostným prevodom na účet príjemcu a to
v termíne do 31.01.2020.
2. Prijímatel'je oprávnený použiť dotáciu v lehote do 15.12.2020.

IV.
Podmienky poskytnutia dotácie a ostatné dohodnuté podmienky.
P íjemca je povinný pri použití dotácie konať tak, aby bola zabezpečená maximálna hospodárnosť,
efektívnosť, účinnosť a účelnosť hospodárenia s prostriedkami
a)

hospodárnosťou

rozpočtu mesta, pričom:

sa rozumie použitie dotácie (aj jej časti) na obstaranie

tovarov

prác, alebo

služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu;
b)

efektívnosťou

sa

a dosiahnutými
c)

účinnosťou

sa

rozumie

najvýhodnejší

pomer

medzi

použitím

dotácie

(aj jej

časti)

výsledkami;
rozumie

splnenie

určených

cieľov

a dosahovanie

plánovaných

výsledkov

v súvislosti s použitím dotácie (aj jej časti);
d)

účelnosťou sa pomer medzi skutočným

použitím dotácie (aj jej časti) a účelom, ktorý bol na

použitie určený.

2. Príjemca je povinný vyúčtovať dotáciu v písomnej forme v lehote do 31.12.2020 na tlačive, ktoré je
dostupné

na internetovej

stránke poskytovatel'a.

V prípade nepoužitia

dotácie

v plnej výške je

príjemca povinný nepoužitú časť dotácie vrátiť poskytovatel'ovi a to tak; aby bola pripísaná na jeho
účet v termíne najneskôr do 31.12.2020.

3. Vyúčtovanie
komentár

musí byť podpísané
k účelu

poskytnutej

štatutárnym

dotácie,

zástupcom

kópie účtovných

príjemcu,
dokladov

bude

obsahovať

preukazujúce

použitia dotácie, kópie dokladov o úhrade výdavkov súvisiacich s poskytnutou
predložené k vyúčtovaniu
Poskytovateľ

je oprávnený
výdavky

výšku a účel

dotáciou. Doklady

musia mať náležitosti účtovného dokladu v zmysle zákona o účtovníctve.
vyžiadať od príjemcu

aj ďalšie doklady

potrebné

oprávnenosti a účelu použitia dotácie, ako aj komplexnosti predložených

4. Za oprávnené

najmä:

budú

uznané

výdavky

vynaložené

na preukázanie

dokladov.

v súlade

so všeobecne

záväznými

predpismi.

5. Príjemca berie na vedomie, že v prípade, ak dotácia bude použitá na iný účel na aký bola určená,
dôjde k porušeniu
poskytnuté

finančnej

prostriedky

disciplíny

do rozpočtu

zo strany príjemcu
mesta

Liptovský

s jeho

Hrádok

následnou
vo výške

povinnosťou
porušenia

vrátiť

finančnej

disciplíny, k čomu bude poskytovatel'om vyzvaný písomne.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú,
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

že ich prejavy vôle sú

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovate!'a dotácie.

3. Táto

zmluva

je

vyhotovená

vo

dvoch

rovnopisoch,

z ktorých

jedno

vyhotovenie

poskvtovateľ, jedno prijímate!'.

V Liptovskom Hrádku, dňa } ..~.. ~.~.~~..
Mgr. Branislav Tréger, PhD.

?~~~

v

v

V Prešove, dna

2 O -01- 2020.

Ing. Andrea Turčanová
primátorka

mesta Prešov

prevzal

