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Článok 1
Zmluvné strany
1.

Názov:
Zastúpené:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:

Mesto Prešov
Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta Prešov
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov
00327 646
2021225679
UCB, a.s.
6619911008/1111
SK0511110000006619911008
UNCRSKBX 1111

(ďalej len „poskytovateľ“)
2.

Názov:
Právna forma:
Zastúpená:
Sídlo:
Registrácia:

1. FC TATRAN, a.s.
Akciová spoločnosť
Ing. Miroslavom Remetom, predsedom predstavenstva
Čapajevová 47, 080 01 Prešov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oOddiel Sa,
vložka 10306/P
IČO:
36503975
DIČ:
2021965682
Bankové spojenie: Poštová banka
Číslo účtu:
IBAN:
SK 76 6500 00001900 2025 9415
BIC:
POBNSKBA
(ďalej len „prijímateľ“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v spojení so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 17/2015
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Prešov č. 8/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Prešov č. 2/2018 a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta
Prešov č. 394/2020 túto Zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu činnosti
mládežníckej zložky športového klubu (ďalej aj len „zmluva“):
Článok 2
Účel zmluvy
2.1. Účelom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu činnosti mládežníckej zložky
športového klubu 1. FC TATRAN ,a.s. so sídlom Čapajevova 47, 080 01 Prešov.
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Článok 3
Predmet zmluvy
3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu v súlade s VZN mesta
Prešov
č.17/2015
vo
výške
26.
466
€
(slovom:
dvadsaťšesťtisícštyristošesťdesiatšesť eur) na pokrytie výdavkov činnosti
mládežníckej zložky športového klubu súvisiacich s materiálno-technickým
zabezpečením (prenájom – maximálne do výšky 50 % z poskytnutej dotácie, správa
a údržba športovísk, športová výstroj a športové pomôcky), so zdravotníckym
zabezpečením (pitný režim a doplnky výživy, lekárske prehliadky, regenerácia
a rehabilitácia športovcov), so zabezpečením súťaží, turnajov a sústredení (cestovné
a prepravné, ubytovanie, stravovanie a štartovné), na všeobecný materiál
(kancelárske potreby, propagačný materiál, poštovné), najneskôr do 10. novembra
2020, pričom prijímateľ túto dotáciu bez výhrad prijíma za podmienok stanovených
v tejto zmluve. Dotácia bude poskytnutá jednorázovo na účet prijímateľa.
3.2. Prijímateľ sa zaväzuje použiť dotáciu na pokrytie výdavkov na činnosť
športového klubu v rozsahu podľa ods. 3.1. tejto zmluvy.
3.3. Prijímateľ sa zaväzuje umožniť oprávnenému zástupcovi poskytovateľa kontrolu
plnenia účelu a predmetu tejto zmluvy.
3.4. Prijímateľ dotácie je povinný zverejniť na svojej webovej stránke, prípadne na
profile sociálnej siete, výšku poskytnutej dotácie spolu s logom mesta.
Článok 4
Vyúčtovanie dotácie
4.1. Prijímateľ je povinný predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie poskytovateľovi
dotácie do 30 dní od ukončenia činnosti, na ktorú boli finančné prostriedky
poskytnuté, najneskôr však do 30. novembra 2020.
4.2. Vyúčtovanie musí obsahovať správu o vyúčtovaní, rekapituláciu všetkých
výdavkov na účel uvedený v článku 2 tejto zmluvy a kópie účtovných dokladov
hodnoverne preukazujúcich čerpanie finančných prostriedkov na účel uvedený
v článku 2 tejto zmluvy.
4.3. V súlade s nariadením dotácia nesmie prekročiť 70% celkového rozpočtu na
činnosť mládežníckej zložky prijímateľa, preto ju poskytovateľ poskytne po preverení
nákladov vo výške zodpovedajúcej tomuto percentuálnemu vyjadreniu, aj keď výška
dotácie podľa článku 3, bod 3.1 je vyššia.
4.4. Finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie overí a schváli poskytovateľ dotácie.
V prípade nesprávneho finančného vyúčtovania sa vyúčtovanie vráti späť
prijímateľovi, ktorý zabezpečí jeho správnosť do 15 dní od vrátenia.
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4.5. Ak prijímateľ nesplní termín 15 dní na opravné vyúčtovanie, je povinný ihneď
po márnom uplynutí tejto lehoty vrátiť poskytovateľovi nesprávne vyúčtovanú časť
dotácie.
4.6. Nevyčerpané finančné prostriedky je prijímateľ povinný vrátiť do 15 dní
od vyúčtovania dotácie na účet č. 6619911008/1111, ako variabilný symbol sa
uvedie číslo zmluvy. Prijímateľ zároveň zašle oddeleniu rozpočtu, účtovníctva
a miezd Mestského úradu v Prešove avízo o vrátení nevyčerpaných finančných
prostriedkov.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1. Zmluva sa uzatvára v súlade s VZN mesta Prešov č. 17/2015 a na základe
uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č 394/2020.
5.2. V súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je táto
zmluva povinne zverejňovanou zmluvou.
5.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle poskytovateľa podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
5.4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán, a to len vo forme
písomných a riadne očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými
stranami.
5.5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých prijímateľ
obdrží jedno vyhotovenie a poskytovateľ tri vyhotovenia.
5.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej
forme a obsahu žiadne námietky.
V Prešove dňa ..................................

V Prešove dňa ......................................

...........................................................
Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov

.............................................................
Ing. Miroslav Remeta
predseda predstavenstva

