Uznesenie MsZ v Tisovci č. 288/2020 zo dňa 26. augusta 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie
uzatvorená v zmysle § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v zmysle § 7
ods. 4 zák. č. 583/2003 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu mesta

Čl. I
Zmluvné strany
Žiadateľom:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „žiadateľ“)

Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia Tisovec
Daxnerova 694,980 61 Tisovec
Mgr. Karol Mixtaj, Viliam Slašťan
00178209
Slovenská sporiteľňa
SK53 0900 0000 0003 8286 5906

a
Poskytovateľom:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „poskytovateľ“)

Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec
Mgr. Irena Milecová, primátorka mesta
00319155
2021230497
SLSP a.s., pobočka Hnúšťa
SK53 0900 0000 0000 6893 8986

Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Mesto Tisovec poskytne žiadateľovi finančné prostriedky v zmysle § 7 ods. 4 zák. č.
583/2003 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a VZN č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta na účel:
Rozvoj športového rybárstva v Tisovci
Činnosti spojené s udržiavaním poriadku a čistoty vodných tokov a rybníka
a ich okolia
vo výške: 300,- EUR
[slovom: Tristo eur]
2. Žiadateľ sa zaväzuje použiť finančné prostriedky na účel určený v tejto zmluve
v súlade so žiadosťou.
3. Prostriedky sa poskytnú na základe schváleného rozpočtu mesta na rok 2020 a v
súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 4/2017 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.
4. Finančné prostriedky sú poskytnuté z vlastných príjmov mesta a sú účelovo viazané.
Žiadateľ sa zaväzuje použiť ich v zmysle zák. č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN
č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta len na účel, ktorý je
uvedený v čl. II. ods. 1.
5. Výnosy z poskytnutých prostriedkov po odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem
poplatkov za založenie a zrušenie účtu) sú príjmom mesta. Prijímateľ je povinný
odviesť na príjmový účet poskytovateľa č. SK53 0900 0000 0000 6893 8986 vedený
v Slovenskej sporiteľni, a. s. kladný rozdiel medzi výnosmi a poplatkami za vedenie
účtu najneskôr do 31. decembra 2020.

Čl. III.
Podmienky zmluvy
1. Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie obidvomi zmluvnými stranami sa finančné
prostriedky uvedené v čl. II poskytnú žiadateľovi najneskôr do 30 dní po podpísaní
zmluvy obidvomi zmluvnými stranami na účet žiadateľa.
2. Žiadateľ môže prostriedky použiť len do konca príslušného rozpočtového roka, t. j.
do 31. decembra 2020.
3. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť
ich v zmysle VZN Mesta Tisovec č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu mesta, a to výlučne na:

 Materiál (nákup náradia, pomôcky, čistiace potreby ....)
 Vecné ceny
 v súlade s predloženou žiadosťou o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
4. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. II. tejto zmluvy je žiadateľ povinný vyúčtovať
v termíne do 30.11.2020.
5. V prípade nedodržania podmienok tejto zmluvy a podmienok poskytnutia dotácie sa
žiadateľ zaväzuje uhradiť mestu zmluvnú pokutu vo výške 20 % poskytnutej
dotácie resp. sa mu na ďalšie obdobie dotácia neposkytne.
6. Ak dotácia nebude použitá na účel uvedený v zmluve, žiadateľ je povinný dotáciu
vrátiť v plnej výške.
7. Vyúčtovanie musí obsahovať
 fotokópie účtovných dokladov /napr. zmluvy resp. objednávky, faktúry, výpisy
z účtu, príjmové a výdavkové doklady za zrealizované tovary a služby/, ako aj
prílohy k účtovným dokladom /napr. prezenčné listiny, dodacie listy, príjemky,
výdajky, cenové ponuky/,
 prílohu č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie: Zúčtovanie dotácie poskytnutej
mestom Tisovec,
 prílohu č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie: Potvrdenie k zúčtovaniu dotácie
poskytnutej mestom Tisovec,
 stručnú informáciu o realizácii podujatia/akcie.
Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia
podľa Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných predpisov.
2. Prípadná zmena zmluvných podmienok sa rieši dodatkom k zmluve.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je žiadosť žiadateľa.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach (2 pre poskytovateľa, 2 pre prijímateľa).
5. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju podpisujú.
6. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii
na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe
v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnym zástupcom obidvoch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia na internetovej

stránke Objednávateľa. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Tisovci, dňa.................. 2020

Za žiadateľa

Za poskytovateľa

.................................................
Mgr. Karol Mixtaj
štatutárny zástupca

.................................................
Mgr. Irena Milecová
primátorka mesta

