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ZMLUVA  O  POSKYTNUTÍ   DOTÁCIE č. 1/2016 

 

uzatvorená podľa ustanovenia § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka                  

v znení neskorších právnych predpisov                                                                                                       

a v súlade  s VZN č. 44 MČ Košice – Nad jazerom o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu mestskej časti 

 

 

 

 

 

       Článok I 

          Zmluvné strany 

 

1. Poskytovateľ dotácie:   Mestská časť Košice – Nad jazerom 

       štatutárny orgán:   Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová, starostka 

        sídlo:     Poludníková 7, 040 12 Košice 

        IČO:     00 691 038 

     DIČ:     2021186871 

       peňažný ústav/bankové spojenie: VÚB, a.s. 

      číslo účtu:    SK23 0200 0000 0000 1492 8512 

                  

 

2. Žiadateľ dotácie:           Materská škola 

štatutárny orgán:   Mgr. Anna Magdošková, riaditeľka 

        sídlo:     Galaktická 9, 040 12 Košice 

        IČO:     35 543 167  

     peňažný ústav/bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

      číslo účtu:    SK61 5600 0000 0005 0336 7007 

 

 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

 Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie žiadateľovi na základe jeho žiadosti 

zo dňa 13.1.2016, schválenej dňa 31.3.2016 uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej 

časti Košice – Nad jazerom č. 95/1/2016. 

 

 

 

Článok III 

Výška dotácie 

 

 Výška poskytnutej dotácie je 500,- eur, slovom päťsto eur. Poskytovateľ poskytne dotáciu 

do 15 dní odo dňa podpísania  zmluvy poukázaním na účet žiadateľa v peňažnom ústave.                                                    
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Článok IV 

Účelové vymedzenie použitia dotácie 

 

Žiadateľ sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu použije na vymedzený účel, t.j. na pokrytie 

výdavkov na akciu/projekt Výchova a rozvoj telesnej kultúry „Pohybom ku zdraviu“. Účel použitia 

dotácie – výdavky na kúpu štrku, dopravu, fólie, výkopové práce. 

 

 

 

                                                               Článok V 

                                               Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Žiadateľ sa zaväzuje nakladať s dotáciou účelne a hospodárne. 

2. V prípade, že žiadateľ dotácie zistí, že nie je schopný dotáciu použiť na účel stanovený       

v zmluve,  je povinný dotáciu vrátiť do 15 dní odo dňa, kedy k zisteniu došlo,  a to na 

účet poskytovateľa dotácie uvedený v zmluve. 

3. V prípade, že sa žiadateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo zmluvy 

( článok V bod 2) je poskytovateľ dotácie oprávnený uplatniť voči žiadateľovi dotácie 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo sumy dotácie uvedenej v článku III tejto zmluvy 

za každý deň omeškania. 

4. Žiadateľ dotácie je povinný propagovať Mestskú časť Košice – Nad jazerom ako 

podporovateľa projektu alebo okruhu potrieb, na ktoré bola dotácia poskytnutá, a to 

nasledovne: „ Projekt podporila Mestská časť Košice – Nad jazerom“ a zabezpečiť       

o tom fotodokumentáciu alebo iný propagačný materiál, ktorý odovzdá spolu                  

s vyúčtovaním.  

5. Žiadateľ je povinný do 30 dní po ukončení projektu, na ktorý dotáciu obdržal, 

predložiť    poskytovateľovi finančné vyúčtovanie s predložením písomného prehľadu 

a  fotokópie dokladov preukazujúcich použitie dotácie ( kópiu účtovných dokladov).  

6. Ak sa žiadateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo zmluvy                     

(článku V bod 5) je poskytovateľ dotácie oprávnený uplatniť voči žiadateľovi dotácie 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo sumy dotácie uvedenej v článku III tejto zmluvy 

za každý deň omeškania. 

7. Ak žiadateľ aj napriek písomnej výzve zaslanej poskytovateľom dotáciu v určenej 

lehote nevyúčtuje, žiadateľ je povinný poskytnutú dotáciu v plnej výške vrátiť vrátane 

zmluvnej pokuty uvedenej v bode 6 tohto článku tejto zmluvy. 

8. V prípade, že poskytovateľ dotácie zistí, že dotácia nebola použitá v súlade                              

so stanovenými podmienkami, je žiadateľ dotácie povinný vrátiť poskytnutú dotáciu 

poskytovateľovi do 15 dní odo dňa, kedy sa poskytovateľ dotácie o porušení dozvedel 

a písomne ho na túto skutočnosť upozornil. Žiadateľ dotácie je povinný dotáciu vrátiť 

na účet poskytovateľa uvedený v zmluve. 

Neoprávnené použitie dotácie sa v zmysle ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.  

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov považuje     

za porušenie finančnej disciplíny. 

9. Poskytovateľ je oprávnený prostredníctvom miestneho kontrolóra vykonávať kontrolu 

použitia poskytnutej dotácie a žiadateľ je povinný umožniť vykonanie tejto kontroly. 
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Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že sú oboznámení s obsahom tejto zmluvy                                   

pred jej podpísaním, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním v celom rozsahu. Zároveň 

sa zaväzujú ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť. Súčasne prehlasujú,                             

že sú oprávnení s predmetom tejto zmluvy nakladať, že táto zmluva je uzatvorená                  

po vzájomnej dohode, slobodne a vážne, zrozumiteľne a určito, nie v tiesni                               

a za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, a taktiež nie 

v omyle, a že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, na znak čoho                    

ju podpisujú. 

2. Právne vzťahy a podmienky touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke 

poskytovateľa. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 origináloch, dva sú určené pre poskytovateľa a jeden 

pre žiadateľa. 

 

 

 

V Košiciach dňa....18.4.2016........    V Košiciach dňa.....18.4.2016............ 

 

 

 

 

 

Za poskytovateľa dotácie     Za  žiadateľa dotácie 

 

 

 

 ..........................................................   ............................................................ 

Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová                               Mgr. Anna Magdošková 

     starostka                riaditeľka   

            

 

 
 


