
 

 

   

 
1 

Evid. č. 57/2019 

Zmluva o poskytnutí dotácie 

uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky  zákonník“) v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia 

Mestskej časti Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - 

Sever 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Zmluvné strany : 

 
Poskytovateľ: Mestská časť Košice - Sever 
Sídlo: Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 
IČO: 00 690 929 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK24 5600 0000 0005 6952 4001 
BIC: KOMASK2X 
Zastúpený: Ing. František Ténai, starosta  
(ďalej len ,,poskytovateľ“) 

 

a 

 
Prijímateľ: Obchodná akadémia  
Sídlo: Watsonova 61, 040 01 Košice 
IČO: 00162141 
Forma: rozpočtová organizácia   
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0018 9888 
BIC: SPSRSKBA 
Zastúpený: Ing. Peter Országh, riaditeľ 
 (ďalej len „prijímateľ“) 
 

(ďalej poskytovateľ a prijímateľ spolu ako „zmluvné strany“) 

 

 

Čl. I 
Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť finančné prostriedky vo forme 

 dotácie prijímateľovi v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti 

Košice – Sever č. 51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever 

(ďalej len “VZN”). 

 

2. Dotácia sa poskytuje na úhradu výdavkov spojených s realizáciou projektu/akcie “WIFI 

POINT P“ – svojpomocná oddychová zóna na medziposchodí prístavby. Žiakom umožní 

zrelaxovať cez prestávku, skontrolovať mobilný telefón, pozrieť správy a informácie cez 

školskú WIFI sieť, podľa predloženého rozpočtu, ktorý je súčasťou žiadosti o dotáciu 

(ďalej len “dotácia”). Slávnostné odovzdanie sa uskutoční dňa 20.06.2019 v areáli 

Obchodnej akadémie, Watsonova 61, 040 01 Košice (prístavba). 
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3. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť propagáciu Mestskej časti Košice – Sever ako 

poskytovateľa dotácie vo forme účasti zástupcu poskytovateľa ako čestného hosťa a  

uvedením na webovom sídle školy. 

 

Čl. II 

Výška a čerpanie dotácie 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu vo výške 150,00 EUR 

(slovom jedenstopäťdesiateur) v súlade s čl. I ods. 2 tejto zmluvy.   

  

2. Dotácia bude prijímateľovi poskytnutá jednorázovo, bezhotovostným prevodom na účet 

prijímateľa uvedený v záhlaví zmluvy v termíne do 10 dní od nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy. 

 

3.  Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a prijímateľ sa zaväzuje použiť ich 

v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov výlučne na účel uvedený v čl. I ods. 2 tejto zmluvy. 

 

4. Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu výdavku súvisiaceho s realizáciou 

akcie najviac v sume, ktorú k takémuto výdavku uviedol v predloženom rozpočte, 

špecifikovanom  v žiadosti o dotáciu.  

 

5.  Poskytovateľ dotácie je oprávnený neposkytnúť príjemcovi dotáciu dohodnutú v tejto 

zmluve a jednostranne od zmluvy písomne odstúpiť bez akejkoľvek náhrady v prospech 

príjemcu dotácie, ak v priebehu roka dôjde k závažnej zmene finančnej situácie 

poskytovateľa, a prípadné poskytnutie dotácie by spôsobilo obmedzenie plnenia 

základných úloh poskytovateľa stanovených platnou legislatívou. 

 

 

Čl. III 

Vyúčtovanie dotácie 

 

1.  Prijímateľ predloží poskytovateľovi správu o vyúčtovaní poskytnutej dotácie do 30 dní 

od ukončenia akcie, na ktorú bola dotácia poskytnutá. Za termín ukončenia akcie sa 

považuje termín poslednej úhrady faktúry, potvrdzujúcej vynaloženie nákladov 

prijímateľa dotácie na uskutočnenie akcie. 

 

2.  Správa o vyúčtovaní poskytnutej dotácie, ktorej prílohami sú kópie účtovných dokladov 

preukazujúcich jej čerpanie, tvorí vyúčtovanie poskytnutej dotácie. Účtovné doklady 

musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje platný zákon o účtovníctve. 

 

3. Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z dotácie je potrebné zaslať 

poskytovateľovi na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy alebo osobne doručiť do podateľne 

poskytovateľa.  

 

4.  Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi: 

a) finančné prostriedky, ktoré neboli použité na účel špecifikovaný v čl. I. ods. 2 
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zmluvy, a  to  v plnej výške poskytnutej dotácie, 

b) nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie, 

 

a to bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa, z ktorého boli poskytnuté, v  

lehote do piatich dní odo dňa predloženia vyúčtovania. Zároveň prijímateľ je povinný 

zaslať avízo o vrátení nedočerpaných finančných prostriedkov. V tom istom termíne 

odvedie výnosy (úroky) z poskytnutých finančných prostriedkov znížené o príslušné 

poplatky za vedenie účtu v peňažnom ústave, ak výsledná suma bude vyššia ako 3,00 

EUR, 

 

c) finančné prostriedky v plnej výške poskytnutej dotácie, ak zo strany prijímateľa došlo   

k porušeniu povinností stanovených zmluvou,  

 

a to do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany poskytovateľa na účet 

poskytovateľa uvedený v záhlaví zmluvy.  

 

 

Čl. IV 

Kontrola a sankcie 

 

1. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi umožniť vykonanie kontroly použitia 

poskytnutých finančných prostriedkov. 

 

2. Kontrolu použitia dotácie môžu uskutočniť kontrolór Mestskej časti Košice - Sever, 

prípadne iní poverení zamestnanci poskytovateľa, ktorí sú oprávnení vykonať kontrolu 

plnenia podmienok tejto zmluvy, splnenia účelu dotácie a dodržania náležitostí 

účtovných dokladov, spojených s realizáciou projektu. 

 

3. Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy jednostranne odstúpiť, ak zo strany prijímateľa 

došlo k porušeniu povinností stanovených zmluvou.   

 
4. Použitie dotácie v rozpore s určeným účelom, neodvedenie výnosu z dotácie, umožnenie 

bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z dotácie, nehospodárne, neefektívne 

a neúčinné vynakladanie dotácie, nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania 

s dotáciou, porušenie ďalších pravidiel a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá, je 

porušením finančnej disciplíny. V prípade porušenia finančnej disciplíny bude poskytovateľ 

postupovať v súlade s § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príjemca dotácie 

nebude mať nárok na pridelenie dotácie v budúcom roku. 

 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

1.   Všetky skutočnosti, ktoré nie sú zmluvou výslovne upravené, sa spravujú ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

    

2.    Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa 

www.kosicesever.sk. 

 

3. Meniť alebo dopĺňať zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
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neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch- jeden rovnopis pre prijímateľa a dva 

rovnopisy pre poskytovateľa. 

 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej celému obsahu 

porozumeli, že zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak 

svojho súhlasu s jej znením ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V Košiciach dňa ...13.06.2019.....                  V Košiciach dňa .....14.06.2019........                                         

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

       Za poskytovateľa:                             Za prijímateľa: 

 

 

 

 

 „podpísané“                                                               „podpísané“ 

 

 

 

  

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

Mestská časť Košice – Sever                Obchodná akadémia 

    Ing. František Ténai                                                 Ing. Peter Országh 
             starosta                                                                       riaditeľ 

 

 

 

 


