Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu mestskej časti Košice – Barca (ďalej len zmluva)
č.

18/2019

Zmluvné strany:
1. Mestská časť Košice - Barca
Abovská 32, 040 17 Košice - Barca
v zastúpení: František Krištof, starosta
IČO: 00691003
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č. účtu: 14725-512/0200
ako poskytovateľ dotácie /ďalej iba mestská časť/
a
2. Seniorklub Košice – Barca
Barčianska 31, 040 17 Košice - Barca
zastúpený: Marcela Daruová, predsedníčka klubu
právna forma: občianske združenie (organizačná zložka – Jednota dôchodcov
Slovenska)
IČO: 00897019
DIČ: 2020796844
ako príjemca dotácie /ďalej iba príjemca/
uzavreli v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia č.
1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Košice - Barca túto zmluvu:
Čl. I.
Predmet zmluvy
1. Mestská časť Košice - Barca v zmysle schváleného rozpočtu mestskej časti Košice – Barca
na rok 2019 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 300,- eur, slovom Tristoeur.
Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.
Čl. II.
Účel použitia poskytovanej dotácie
Dotácia sa použije na spoločenské a klubové aktivity, kultúrnospoločenské a vzdelávacie
podujatia pre seniorov členov klubu – výdavky na zabezpečenie účasti členov na klubových
aktivitách a na kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných klubom.
Čl. III.
Forma poskytnutia dotácie
Finančná dotácia bude poskytnutá hotovostne do 15 dní od podpisu zmluvy oboma
zmluvnými stranami.
Čl. IV.
Iné dohodnuté podmienky
1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto zmluve.
2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít

prostredníctvom masmédií, na ktoré bola dotácia poskytnutá uvedie, že sa realizovali
s finančným príspevkom mestskej časti Košice - Barca.
3. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť stručné
zhodnotenie účelu jej použitia.
4. Príjemca je povinný pri použití dotácie zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť
jej použitia v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve.
5. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 15.12.2019.
6. Ročné zúčtovanie poskytnutej dotácie je povinný vykonať príjemca písomne na základe
účtovných dokladov a to do 30 dní od použitia poskytnutej dotácie, najneskôr do 15.
decembra príslušného kalendárneho roka.
7. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie dotácie alebo prekročí termín vyúčtovania podľa
odseku 6 tohto článku alebo nesplní ostatné zmluvne stanovené podmienky poskytnutia
dotácie, je povinný vrátiť poskytnutú dotáciu na účet mestskej časti bezodkladne, najneskôr
do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia mestskej časti o tejto skutočnosti príjemcovi.
Zároveň je príjemca povinný zaplatiť penále vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej sumy
dotácie za každý deň od poskytnutia do vrátenia dotácie, najviac však do výšky poskytnutej
sumy.
8. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie príjemca vráti do rozpočtu
mestskej časti súčasne s vyúčtovaním dotácie.
9. V prípade, ak žiadateľ poruší finančnú disciplínu definovanú v §31 ods. 1 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
mestská časť bude postupovať podľa ods. 3, 4, 5 vyššie citovaného zákona.
10. Mestská časť a ňou poverení zamestnanci sú oprávnení vykonávať kontrolu efektívnosti
použitia poskytnutých finančných prostriedkov do piatich rokov po ukončení rozpočtového
roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá príjemcovi. Príjemca je povinný pri kontrolných
akciách vykonávaných mestskou časťou poskytnúť potrebnú súčinnosť, ku ktorej sa
podpisom tejto zmluvy zaviazal.
Čl. V.
Záverečné ustanovenia
1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa
platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
2. Príjemca nesmie finančné prostriedky z dotácie použiť na odmenu za prácu žiadateľa
alebo inej osoby so spoluúčasťou žiadateľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, text zmluvy je pre nich dostatočne určitý
a zrozumiteľný, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok
a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpísali.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle mestskej časti.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží
každá zmluvná strana.
V Košiciach, dňa 19.03.2019
............................................
František Krištof
starosta mestskej časti
Košice - Barca

.............................................
príjemca

