
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 201/2019/P
z rozpočtu mesta Vranov nad Topľou podľa § 7 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. O

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a VZN mesta Vranov nad Topľou č. 143/2014
„O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Vranov nad Topľou“.

I. Zmluvné strany

Poskytovateľ dotácie:
názov a sídlo : Mesto Vranov nad Topľou

Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou
štatutárny zástupca : Ing. Ján Ragan, primátor mesta
IČO : 332 933
DIČ : 2020631910
bankové spojenie : VÚB Vranov nad Topľou

č. ú.: SK 2502000000000023129632

Príjemca dotácie:
názov a sídlo : CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

M. R. Štefánika 870, 093 01 Vranov nad Topľou
štatutárny zástupca : Ing. Anna Marcinčinová, riaditeľka
IČO : 37873431
DIČ :
bankové spojenie : SK 49 0200 0000 0027 2032 8951

uzatvárajú túto zmluvu:

II. Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ dotácie sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť príjemcovi dotácie finančnú dotáciu
vo  výške:  330  €,  slovom:  Tristotridsať  eur  na  refundáciu  vecných  nákladov  spojených  s
organizovaním Medzinárodného dňa detí dňa 2. 6. 2019 vo Vranove nad Topľou.

2. Poskytovateľ dotácie poskytne dotáciu podľa bodu 1. tejto zmluvy príjemcovi dotácie na jeho
účet.

3.  Príjemca dotácie  je  povinný do 30 dní  po vyčerpaní  dotácie,  najneskôr  však do 31.12.2019
predložiť poskytovateľovi dotácie správu o vyúčtovaní, kópie dokladov preukazujúcich ich čerpanie
na  účel  uvedený  v  bode  1.  tejto  zmluvy  a  čestné  prehlásenie,  že  tieto  nepoužije  k  ďalšiemu
vyúčtovaniu inému poskytovateľovi dotácie.

4. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť dotáciu len na účel uvedený v bode 1. tejto zmluvy.

5. Poskytovateľ dotácie si vyhradzuje právo kontroly efektívnosti využitia poskytnutých finančných
prostriedkov.

6. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť v prípade, ak ju nepoužije na účel uvedený
v bode 1. tejto zmluvy a v termíne podľa bodu 3. tejto zmluvy.

7.  V prípade  podľa bodu 6.  tejto  zmluvy je  poskytovateľ  dotácie  oprávnený požadovať  okrem



vrátenia poskytnutej dotácie aj zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z poskytnutej dotácie
za každý deň, počínajúc dňom jej poskytnutia, končiac dňom jej úplného vrátenia.

8.  Príjemca  dotácie  vyhlasuje,  že  spĺňa  podmienky  pre  poskytnutie  dotácie  z  rozpočtu  mesta
stanovené VZN mesta Vranov nad Topľou č. 143/2014.

9. Príjemca dotácie je povinný pri propagácii činnosti uvedenej v bode 1. tejto zmluvy uvádzať text:
„PODUJATIE FINANČNE PODPORILO MESTO VRANOV NAD TOPĽOU“.

10. Poskytnutie dotácie sa realizuje na základe rozhodnutia primátora mesta Vranov nad Topľou zo
dňa 27. 5. 2019 a v súlade s VZN mesta Vranov nad Topľou č. 143/2014.

III. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

2. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.z.
povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na internetovej stránke mesta.

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Vo Vranove nad Topľou 27. 5. 2019

…............................................ ............................................................
Mesto Vranov nad Topľou Centrum voľného času 

Vranov nad Topľou






