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Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

Mesto Prešov 
_-_.~_~_._------"_ ..... _-_ ... _-_ .... _ ... _ ..... _ .... _--_.. __ ... __ .. _-_ ..... _ ..... _ ..... _ ...... _ ...... _._-_.__ .. .. 

UZNESENIE 

z XXXIll. mimoriadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Preiove 

dňa: 27.2.2013 	 číslo: 34112013 

k návrhu na schválenie Zmluvy o poskytnutí dotácie na prevádzku Zimného štadióna 

v Prešove a k návrhu rozpočtového opatrenia č. 2 

Mestské zastupiteľstvo v Prdove 

schvaľuje 

a) 	 návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí dotácie na prevádzku Zimného štadióna 

v Prešove predloženú poslancom JUDr. René Pucherom, ktorá tvorí prílohu tohto 

uznesenia so zmenou v texte Zmluvy: 

Článok 4 Záverečné ustanovenia bod 4.3. znie: 

,,4.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods.1 

Občianskeho zákonníka). Poskytovateľ je oprávnený podpísať túto zmluvu až po 

nadobudnutí účinnosti Dodatku Č. 3 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti číslo zmluvy 

201200364 zo dňa 24.4.2012." 

V Článku 4 Záverečné ustanovenia sa za bod 4.3. vkladá nory bod 4.4.. ktorý znie: 

,,4.4. Prijímateľ je povinný prenajímateľovi každoročne predložiť návrh technickej 

špecifikácie budúcoročnej investície vrátane predpokladaných nákladov ku 

schváleniu dotácie na prevádzku Zimného štadióna." 

Pôvodné body 4.4. a 4.5. saprečíslujú ako body 4.5. a 4.6. 
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b) 	 zmenu rozpočtu Mesta Prešov na rok 2013 - rozpočtové opatrenie č. 2 takto: 


ÚPRAV A ROZPOČTU VÝDAVKOV MEDZI PROGRAMAMI 


Program č. 10 - Kultúra a šport 


10.20810 642002 54 4 Transfer pre šp. kluby využívajúce zim. št. 

dotácia ľadohodfn - 260 000,00 € 

Program č. 7 - Všeobecne prospešné služby 

7.6081064200251 3 Transfer na prevádzku zimného štadióna

dotácia ľadohodín 	 260000,00 € 

JUDr. Pavel H A G Y A R I 

-1. 03. 2013 primátor mesta 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

Overovatelia: 	 a.~V9~ 
doc. PhDr. Štefánia Andr~, MPH 

Mgr. Stanislav Ferenc 

Ing. Marta Kollárová, PhD.
V~ t-rYJ 

F -	 MsÚ/SP-01l27/1 
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Zmluvné strany 
Názov: Mesto Prešov 

Zastúpené: JUDr. Pavlom Hagyarim, primátorom mesta 

Sídlo: Hlavná 73,08001 Prešov 

IČO: 00327646 

DIČ: 2021225679 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

/ďalej len poskytovatel'I 

a 

Názov: HC Prešovo. z. 

Zastúpený: Ing. Milanom Mrázom, prezidentom OZ 

Sídlo: Pod Kalváriou 50, 08001 Prešov 

IČO: 42236975 

DIČ: 2023684553 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Prešov 

Číslo účtu: 4017250776/7500 


/ďalej len prijímateľ/ 

uzatvárajú v zmysle § 51 zákona Č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších 
predpisov, zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a v súlade s VZN mesta Prešov Č. 149/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 
mesta Prešov a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove Č. ................zo dňa .............. 
túto zmluvu. 

Článok 1 
Účel zmluvy 

1.1. Účelom zmluvy je poskytnutie dotácie na prevádzku zimného štadióna v Prešove 
v priebehu roka 2013. 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

2.1. Poskytovateľ dotácie sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu v max. výške 
260000 €/rok (slovom: dvestošesťdesiattisíc eur) na pokrytie časti nákladov spojených 
s prevádzkou Zimného štadióna v Prešove. Dotácia bude poskytovaná v mesačných 
splátkach na základe mesačných výkazov spotrebovaných l'adohodín v roku 2013, 
podpísaných mládežníckymi klubmi, a to vo výške 110 €lľadohodina. Splátky dotácie 
budú splatné do 10 dní nasledujúceho mesiaca potom, ako prijímateľ predloží mesačné 
výkazy spotrebovaných l'adohodín za príslušný mesiac, ako aj doklady o úhradách platieb 
za médiá /elektrina, voda, plyni a to vždy do 3 dní nasledujúceho mesiaca. 
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Prijímateľ je povinný predkladať doklady o úhradách platieb za médiá lelektrina, voda, 
plyni tak, že prvýkrát budú predložené za mesiace január a február 2013 - do 3.3.2013 
a potom stále mesačne a to do 3.dňa nasledujúceho mesiaca. 
l.splátka dotácie bude poskytnutá v mesiaci marec 2013, v termíne do 10.3.2013 lna 
základe mesačných výkazov spotrebovaných ľadohodín za mesiace január a február 
2013/. Posledná splátka dotácie - za mesiac december 2013 bude poskytnutá vo výške 
rozdielu medzi sumou 260 000 € Imax. dotácia! a skutočne poskytnutou dotáciou, 
kumulovane uhradenou do 10.12.2013. Posledná splátka dotácie bude poskytnutá 
v termíne do 20.12.2013. 

2.2. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na pokrytie časti nákladov spojených 
s poskytovaním ľadohodín pre športové kluby P .H.K. Prešov v počte 1651 hodín. Kraso 
Prešov 451 hodín, Akademik o. z. 121 hodín a Šarišanka ženský hokej 141 hodín, 
celkovo v rozsahu 2364 ľadohodfn ro~ne, ktoré budú vrátane súvisiaceho zázemia 
(šatne, WC, sprchy, chodby, kancelárie) pre spomínané kluby poskytnuté bezplatne. 

2.3. 	Prijímateľ sa zaväzuje umožniť oprávnenému zástupcovi poskytovateľa 
kontrolu čerpania poskytnutej dotácie na dohodnutý účel kedykoľvek v priebehu plnenia 
zmluvy. 

Článok 3 
Vyú~tovanie dotácie 

3.1. Prijímateľ je povinný vykonať konečné finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie 
za rok 2013 (ďalej len ,,konečné vyúčtovanie") a predložiť ho poskytovateľovi najneskôr 
do 30 dní od poskytnutia poslednej splátky dotácie. Na obsah a rozsah konečného 
vyúčtovania sa primerane vzťahuje bod 2.1 v spojeni s bodom 2.2 článku 2 tejto Zmluvy. 

3.2. Vodôvodnených 	 prípadoch môže prijímateľ požiadať o predlženie termínu na 
predloženie konečného vyúčtovania, a to najneskôr 1 týždeň pred termínom vyúčtovania, 
uvedenom v bode 3.1. tohto článku. Ak poskytovateľ tejto žiadosti vyhovie, bude nový 
termín predloženia vyúčtovania predmetom dodatku k tejto zmluve. 

3.3. V prípade 	 omeškania prijímateľa s vykonaním a predložením konečného vyúčtovania 
viac ako 30 dní po stanovenom termíne je prijímateľ povinný poskytnutú dotáciu 
vrátiť poskytovateľovi v celej poskytnutej výške, a to bez zbytočného odkladu po 
márnom uplynutí vyššie uvedenej lehoty. 

3.4 V 	 prípade nesplnenia zmluvných podmienok uvedených v bode 2.2 článku 2 tejto 
zmluvy zo strany prijímateľa je tento povinný vrátiť alikvotnú časť poskytnutej dotácie, 
zodpovedajúcu finančným prostriedkom za nevyčerpané ľadohodiny pre jednotlivé 
športové kluby, a to bez zbytočného odkladu po doručení výzvy poskytovateľa. 

3.5. 	Konečné vyúčtovanie overí a schváli poskytovateľ. V prípade nesprávneho konečného 
vyúčtovania poskytovateľ toto vyúčtovanie vráti späť prijímateľovi, ktorý zabezpečí 
vykonanie jeho opravy do 15 dní od vrátenia. 
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3.6. Ak 	 prijímateľ nesplní termín 15 dni na opravné vyúčtovanie, je povinný ihned' po 
márnom uplynutí tejto lehoty vrátiť poskytovateľovi nesprávne vyúčtovanú časť dotácie. 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 


4.1. 	 Zmluva sa uzatvára v súlade s VZN Č. 149/2005 o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Prešov ana základe uznesenia MsZ Č. ••• zo dňa ...... . 

4.2. 	 V súlade s § 5a zákona č. 2011/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám táto 
zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou. 

4.3. 	 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods.! 
Občianskeho zákonníka). Poskytovateľ je oprávnený podpísať túto zmluvu až po 
nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti číslo zmluvy 
201200364 zo dňa 24.4.2012. 

4.4. 	 Prijímateľ je povinný prenajímateľovi každoročne predložiť návrh technickej 
špecifikácie budúcoročnej investície vrátane predpokladaných nákladov ku schváleniu 
dotácie na prevádzku Zimného štadióna. 

4.5. 	 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia mať formu písomných, číselne 
označených dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú podliehať predchádzajúcemu 
schváleniu v Mestskom zastupiteľstve v Prešove. 

4.6. 	 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých prijímateľ obdrží jedno 
a poskytovateľ tri vyhotovenia. 

V Prešove dňa ................................ 	 V Prešove dňa ................................ 


Poskytovateľ 	 Prijímateľ 
zast. primátorom mesta Prešov 	 zast. prezidentom OZ 


