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Článok 1
Zmluvné strany

1. Názov: Mesto Prešov
Zastúpené: Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta Prešov
Sídlo: Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO: 00327 646
DIČ: 2021225679
Bankové spojenie: UCB, a.s.
Číslo účtu: SKOS 1111 00000066 1991 1008
(ďalej len "poskytovatel"')

2. Názov:
Zastúpené:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Poddukelský umelecký I'udový súbor, príspevková organizácia
Mgr. Jurajom Švantnerom, rladiteľom
Námestie legionárov 7040/6, 080 01 Prešov
42080649
2022504594

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK76 8180 0000 0070 0051 9365
(ďalej len "prijímateľ")

v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na
ustanovenia § 7 zákona NR SR Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v
súlade 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 (ďalej len "VZNU) v spojení s uznesením Mestského zastupiteľstva
mesta Prešov Č. 170/2019 uzatvárajú Zmluvu o poskytnutí dotácie v oblasti kultúry na
rok 2019 (ďalej len "zmluva").

Článok 2
Účel zmluvy

Účelom zmluvy je poskytnutie dotácie na pokrytie časti nákladov spojených so
zrealizovaným podujatím: Vianočný galakoncert PUĽS a hostia,
konanom v termíne: 20. decembra 2019.

Článok 3
Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijlrnateľovi dotáciu vo výške 1.260 € (slovom:
jedentisíc dvestošesťdesiat eur) najneskôr do 15 dní po predložení dokladov
preukazujúcich skutočnú výšku nákladov súvisiacich s prenájmom priestorov,
propagáciou a službami súvisiacimi s prípravou podujatia.
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2. Dotácia, ktorá sa poskytuje prijímatel'ovi na základe jeho písomnej žiadosti o dotáciu
v oblasti kultúry, bude poskytnutá jednorázovo na účet prijímatel'a.

3. Poskytovatel' poskytne prijímatel'ovi dotáciu vo výške hodnoverne preukázaných nákladov
na kultúrne podujatie, maximálne však v objeme uvedenom v čl. 3 ods. 1.

4. Príjemca je povinný dodržať pri realizácii účelu zmluvy maximálnu hospodárnosť,
efektívnosť, účinnosť a účelnosť v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 2 písm. l), rn), n), o)
zákona Č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Článok 4
Preukazovanie nákladov

1. Prijímatel' je povinný predložiť správu o vyúčtovaní a kópie účtovných dokladov
preukazujúcich úhradu nákladov na účel uvedený v článku 2 oddeleniu kultúry
a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove (ďalej len "oddelenie") , ktorý overí
správnosť a úplnosť predložených dokladov.

2. Ak doklady, ktoré prijímatel' predloží poskytovatel'ovi nebudú preukazovať použitie
finančných prostriedkov na zrealizovanom projekte uvedenom v čl. 2 tejto zmluvy,
prípadne ich ani neopraví podl'a čl. 4 ods. 3, poskytovatel' mu dotáciu neposkytne.

3. Doklady podľa odseku 1 môžu obsahovať aj fotodokumentáciu z podujatia a vzorky
propagačných materiálov.

4. Ak doklady nie sú úplné alebo správne, oddelenie určí primeranú lehotu na odstránenie
nedostatkov, najviac však 15 dní. Ak ani v tejto náhradnej lehote nedostatky nie sú
odstránené, dotácia nebude poskytnutá.

5. Poskytovatel' je oprávnený vykonať kontrolu účelnosti použitia poskytnutej dotácie.
Príjemca dotácie je povinný umožniť poskytovatel'ovi vykonať kontrolu poskytnutej dotácie
podl'azákona Č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

6. Prijímatel' dotácie je povinný zverejniť na svojej webovej stránke, prípadne na svojej
sociálnej sieti výšku poskytnutej dotácie spolu s logom mesta.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára v súlade so VZN a uznesením Mestského zastupitel'stva mesta
Prešov Č. 170/2019 zo dňa 26.06.2019.
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2. V súlade s § Sa zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka) na webovej stránke poskytovatel'a.

4. Zmluva sa vyhotovuje v 4-och exemplároch, jeden exemplár obdrží prijímatel' a tri
rovnopisy poskytovatel'.

V Prešove dňa .ť.{:.~:c!.!?/'
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