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Mesto Prešov 'O

Zmluvné stran MJM/3'3/-/lrci

1. Názov:
Zastúpené:
Sídlo:
IČO:

DiČ :

Bankové spojenie:
Člslo účtu:

Mesto Prešov
JUDr. Pavlom Hagyarim, primátorom mesta prešov
Mestský úrad , Hlavná 73, 080 68 Prešov
00327646
2021225679
ČSOB, a.s. pobočka Prešov
4008549274f7500

(dalej len poskytovale!')

2 Názov :
zastúpená:
Sídlo:
Registrácia:
IČO:

DiČ:

Bankové spojenie:
Člslo účtu:

Telovýchovná jednota Elán TP
Ivanom Kopeckým, predsedom
Volgogradská 5, 080 01 Prešov
Ministerstvo vnútra SR, WS/1-90019O-1076
31955533

Slovenská sponterňa, a.s
9628985610900

(dalej len prijimater)

uzatvárajú v zmysle § 51 zákona č. 40'1964 Zb. (Občiansky zákonnik) v zneni
neskor štch predpisov, zákona č, 58312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a v súlade s VZN mesta Prešov č, 14912005 o podmienkach
poskytovania dotácii a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Prešov
túto zmluvu:

Článok 1
Účel zmluvy

1.1. Účelom zmluvy je poskytnutie dotácie na pokrytie časf nákladov spojených s
realizáciou projektu: "VianoCný stolnotenisový turnaj" v termlne 18. december
2010,

Článok 2
Predmet zmluvy

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnUt" prijlmaterovi dotáciu vo výške 40 EUR
(slovom: š ty ridsat' EUR) na pokrytie časti nákladov súvisiacich s nákupom
a opravou športového materiálu, cestovným , zakúpenlm cien pre víťazov

a propagáciou podujatia za účelom realizácie projektu, a to do 15 dni odo dňa

podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. Dotácia bude poskytnutá
jednorázovo na účet prijlmatela.
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2.2. Prijim ater sa zaväzuje použiť dotáciu na pokrytie časti nákladov spojených so
zreafizcvanim projektu v rozsah u na účel pocta ods. 2.1. tejto zmluvy.

2.3. Prijimaler sa zaväzuje umožn iť oprávnenému zástupcovi mesta kontrolu
splnenia proje ktu

Č lánok 3
Vyúčtovan ie dotácie

3.1. Prijímater je povinný vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie do 28.12.2010 a
doručiť ho na Odbor školstva, kutlúry a športu Mestského úradu v Prešove.

3 2. Vyúčtovanie musí obsahovať správu o vyúčtovaní a kópie účtovných dokladov
hodnoverne preukazujúce čerpanie finančných prostriedkov od mesta.

3.3. Súčasťou vyúčtovania môže byť aj fotodokumentácia z podujatia a vzol1<y
propaqačn ých materiálov.

3.4. V odôvodnených prlpadoch m č že prijímater požiadať o predlženie termínu
vyúčtovania, a to najneskôr tyždeň pred term ínom vyúčtovania, uvedenom v ods . 3.1.
tejto zmluvy. Ak poskytovater tejto žiadosti vyhovie, bude nový termín vyúčtovania

predmetom dodatku k tejto zmluve .

3.5. Pri nesplneni zmluvne stanovených podmienok poskytnutia dotácie, uvedených
v ods. 3.1 . tejto zmluvy a nepožiadanl o predlženie terminu vyúčtovania podra ods.
3 4. tejto zmluvy je prij imater povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,03 %
poskytnutej dotácie za každý deň omeškania s vykonaním vyúčtovania .

3.6. V pripade omeškania s vyúčtovaním viac ako 30 dní po stanovenom term íne,
ako aj v prípade nesplnenia zmluvných podmienok uvedených v ods. 2.2 .• je
prijlmateľ povinný poskytnutú dotáciu vrátiť poskytovaterovi v celej výške 40 EUR
(slovom: šty ridsať EUR) ih neď po márnom uplynutí vyššie uvedenej lehoty, alebo
po doručeni výzvy poskytovatera z dôvodu nesplnenia zmluvných podmienok.

37. Newče rpané finančné prostriedky je prijímater povinny vrátiť do 15 dni od
vyúčtovan ia dotácie na účet č. 400854927417500, ako VS sa uvedie čislo zmluvy.
Prijímater zároveň zašle Finančnému odboru Mestského úradu v Prešove avízo o
vráteni newčerpaných finančných prostriedkov .

3.8. Konečné finančné zúčtovanie overí a schváli Odbor školstva, kultúry a športu
Mestského úradu v Prešove. V prípade nesprávneho finančného zúčtovania sa
vyúčtovanie vráti späť pnitmeterovt, ktorý zabezpečí jeho správnosť do 7 dni od
vrátenia.

3.9. Ak prijlmater nesplni termin 7 dni na opravné vyúčtovanie , je povinný i hneď po
márnom uplynulí tejto lehoty vrátiť poskytovaterovl nesprávne vyúčtovanú časť
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dotácie. Aj v tomto prlpade sa primerane použije ustanovenie o zmluvnej pokute
pod la ods. 3.5. tejto zmluvy.

Článok 4
Záverečné ustanoven ia

4 1. Zmluva sa uzatvára v súlade s VZN Č. 149/2005 o podmienkach poskytovania
dotácii a návratných finančných výpomoci z rozpočtu mesta Prešova na základe
uznesenia Komisie Mestského zastupite ľstva v Prešove školstva a telesnej kultúry Č.

10/2010 zo dňa 18.05.2010.

4.2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy o poskytnutl dotácie na
aktivity v oblasti športu v celom rozsahu na ínternetovej stránke mesta Prešov
s výnimkou údajov. ktorYch zverejnenie je obmedzené všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

4.3. Zmluva nadobúda platnosť a úči n nosť dt'\om jej podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

4.4 . Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, po 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú
stranu.

V Prešove dňa ..i.J.' /t.~!~ .
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