Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Čierna nad Tisou v roku 2016
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : D002/2016

Oblasť : Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

Mesto Čierna nad Tisou
Adresa: Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou
zastúpené primátorom Ing. Marta Vozáriková
bankové spojenie :
č.u. IBAN:

Primabanka a.s., pobočka Michalovce
SK15 5600 0000 000407017 4002

DIČ: 2020730415
IČO: 00331465
ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „mesto“)
a
Názov:

Ekumenická cirkevná rada Čierna nad Tisou zastúpená Gréckokatolíckým
farským úradom v Čiernej nad Tisou

Právna forma: cirkev, náboženské spoločností
adresa sídla: Hlavná 111/2 , 076 43 Čierna nad Tisou
zastúpené: Jozef Vaszily - kňaz
ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“)
uzavreli v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta v roku 2016
I.
Predmet zmluvy
1. Mesto v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2016 – kap. 0.8.1.0. podpoložka 642002 ,
ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 17/12/2015, bod. 5 poskytne príjemcovi finančnú
dotáciu vo výške 1000 EUR, slovom tisíc EUR.
2. Dotácia bude použitá na náklady spojené s realizáciou projektu: „ Rekonštrukcia fasády
ekumenického kostola v Čiernej nad Tisou“.
3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.
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II.
Spôsob platby
1. Finančná dotácia bude poskytnutá v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Čiernej nad
Tisou v čase stránkových hodín na základe tejto zmluvy.
2. Príjemca je povinný si túto dotáciu vyzdvihnúť najneskôr do 30.11.2016

III.
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
súvisiacich s realizáciou projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, uvedie, že projekt bol
realizovaný s finančným príspevkom obce.
3. Mesto si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
4. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31.12.2016. V prípade ak sa dotácia
nedočerpá v stanovenom termíne, príjemca je povinný zostatok vrátiť do 15.1.2017.
5. Príjemca je povinný predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie. Zúčtovanie
poskytnutej dotácie vykoná príjemca na tlačive, ktoré tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy o dotácii
a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Termín odovzdania zúčtovania poskytnutej dotácie je
najneskôr do 15.1.2015 na adresu mesta uvedenú v hlavičke tejto zmluvy. V prípade
nedodržania termínu tohto ustanovenia je príjemca povinný na vyzvanie mesta do 15 dní
vrátiť dotáciu na účet mesta uvedený v záhlaví tejto zmluvy o dotácii. Termínom doručenia
výzvy je potvrdenie o prevzatí zásielky príjemcom. V prípade odmietnutia prevzatia
písomnosti s výzvou sa termínom doručenia bude považovať dátum, ktorým Slovenská
pošta doručí písomnosť mestu Čierna nad Tisou s oznámením o nedoručiteľnosti, resp. s
oznámením o odmietnutí prevzatia zásielky príjemcom.
6. V prípade nesplnenia si povinnosti podľa čl. 5 bude príjemcovi účtovaná zmluvná pokuta
vo výške 1 % za každý deň neoprávneného zadržania dotácie z celkovej sumy poskytnutej
dotácie od doby doručenia do doby jej pripísania na bankový účet mesta uvedený v záhlaví
tejto zmluvy.
7. V prípade vynaloženia finančných prostriedkov dotácie na účel, ktorý je v rozpore s účelom
ich použitia uvedeného v čl. I zmluvy, budú tieto považované za neopodstatnene
vynaložené a poskytovateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % za každý deň
od doby poskytnutia neoprávnene vynaložených finančných prostriedkov z účtu mesta do
doby ich pripísania na účet mesta. Ustanovenia tohto bodu sa použijú primerane, v
prípade, ak k neoprávnenému vynaloženiu finančných prostriedkov dôjde iba pri časti
dotácie.
8. Sporné otázky opodstatnenosti vynaloženia finančných prostriedkov dotácie rieši na
základe podnetu finančného oddelenia mestské zastupiteľstvo.
9. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5 tohto článku
predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia.
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IV.
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. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojím podpisom.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledovným po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých mesto obdrží 2 rovnopisy a príjemca
obdrží 1 rovnopis.

V Čiernej nad Tisou dňa 1.7.2016

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

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

Za mesto

Za príjemcu
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