
Z M L U V A 

o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 1/2012 

o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Myslina 
 

 

Článok 1 

Účastníci dohody 

 

Poskytovateľ:              Obec Myslina 

                                   066 01  Myslina 19 

                                   Zastúpená: Helena Podolinská - starostka obce Myslina 

 

                                   IČO: 00323268 

                                   DIČ: 2021232774 

                                   Č. účtu: SK32 5600 0000 0042 5119 3001 

 

Prijímateľ:                  Mesto Prešov 

                                   Hlavná 73, 080 01  Prešov 

                                   Zastúpená: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

                                   IČO: 00327646 

                                   DIČ: 2021225679 

                                   Č. účtu: SK58 1111 0000 0066 1991 1024 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe článku 2 platného VZN č. 1/2012 o poskytnutí dotácií 

z rozpočtu obce Myslina.  

2. Pre prijímateľa bola pre rok 2020 schválená dotácia vo výške 500,00 eur slovom päťsto. 

 

Článok 3 

Účel poskytnutia dotácie 

 

1. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť: V rámci mimoriadnej situácie na bežné  

výdavky v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytových domoch na 

Mukačevskej ulici v Prešove a na nefinančnú pomoc osobám postihnutým vplyvom 

uvedenej udalosti. 

 

Článok 4 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na číslo účtu uvedené v článku 1 

tejto zmluvy do 5 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy. 

2. Prijímateľ je povinný po zrealizovaní akcie, na ktorú bola poskytnutá účelová dotácia z 

rozpočtu obce, vyúčtovať dotáciu do 30 dní, najneskôr však do 28.12.2020 predložiť do 

podateľne poskytovateľa. V prípade nejasností pri zúčtovaní dotácie prijímateľ predloží k 

zúčtovaniu kópie faktúr, účtovné doklady a pod. 

3. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie 

poskytnutej dotácie alebo nezrealizovania akcie, je prijímateľ povinný v termíne do 



28.12.2020 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa - SK32 5600 

0000 0042 5119 3001 vedeného v Prima banke Slovensko a.s. 

4. V prípade porušenia VZN č. 1/2012 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Myslina sa bude 

voči prijímateľovi dotácie postupovať pri uplatnení sankcií v zmysle § 31 zákona č. 

523/2004 Z.z. v z.n.p. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorej po 2 zostávajú poskytovateľovi 

a po 2 prijímateľovi. 

2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Mysline, dňa 24.01.2020                                                   V Prešove, dňa ........................... 

 

 

 

 

 

 

Za poskytovateľa:                                                             Za prijímateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      Helena Podolinská                                                          Ing. Andrea Turčanová 

        starostka obce                                                              primátorka mesta Prešov 


