Z M L U V A č. 11/2022
o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti
uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s par. 3 ods. 5 VZN 3/2015
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Košice-Šaca.
medzi

Poskytovateľom:

Mestská časť Košice - Šaca
Železiarenská č. 9, 040 15 Košice - Šaca
Zastúpený: starosta mestskej časti - Ing. Daniel Petrík
IČO: 00691054
DIČ: 2020928305
Bankové spojenie: Tatra banka
Č.účtu (IBAN): SK34 1100 0000 0026 2435 0024
(ďalej len poskytovateľ)

Prijímateľom:

Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach,
Príspevková organizácia
Hlavná 48, 042 61 Košice
Zastúpený: riaditeľka knižnice – Ing. Soňa Jakešová
IČO: 31297838
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č.účtu (IBAN): SK43 8180 0000 0070 0018 4630
(ďalej len prijímateľ)

Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice – Šaca na rok 2022
v sume 1700 € (jedentisícsedemstoeur), ktoré sa prijímateľ zaväzuje použiť v plnej výške na
nákup knižničného fondu a realizáciu podujatí - literárnych besied pre pobočku v Mestskej
časti Košice - Šaca v roku 2022, v zmysle výdavkových položiek podľa prílohy č. 3 žiadosti
o finančnú dotáciu.
Čl. II
Účel poskytnutia dotácie
1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a prijímateľ sa zaväzuje použiť ich
v zmysle § 7 ods. 4 zákona NRSR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
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samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, len na
účel, ktorý je uvedený v Čl. I tejto zmluvy.
2. Podľa VZN MČ Košice-Šaca č.3/2015 finančné prostriedky pridelené v rámci týchto zásad
nemôžu byť použité na spätné financovanie akcií, úloh, alebo účelov, ktoré sa už skončili.
Poskytnuté finančné prostriedky môžu byť použité len na položky výdavkov žiadosti
realizované odo dňa podania žiadosti o dotáciu.
3. Ak prijímateľ splní podmienky uvedené v § 7 ods. 1 a 2 Zákona č. 25/2006 Z.z. v znení
neskorších predpisov, je povinný postupovať v zmysle citovaného zákona.
Čl. III
Osobitné ustanovenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi na základe vystavených faktúr na
zmluvný účet prijímateľa.
2. Poskytnutú dotáciu v zmysle Čl. I. tejto zmluvy je prijímateľ povinný vyúčtovať v termíne do
30 dní od ukončenia akcie, úlohy, alebo účelu, na ktorý boli finančné prostriedky poskytnuté,
najneskôr však do 31.12.2022.
Vyúčtovanie musí obsahovať:
a) písomné vecné vyhodnotenie projektu, z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu.
b) finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov s predložením písomného prehľadu
a čitateľné fotokópie dokladov preukazujúcich použitie dotácie, napr. daňový
doklad (faktúru), výpis z účtu, zmluvu o dielo, objednávku, dodací list,
v odôvodnených prípadoch (drobný nákup) pokladničný doklad z registračnej
pokladne.
c) náležitosti podľa par. 4 bod 3 VZN č. 3/2015 (kópia VZN č.3/2015 je súčasťou
tejto zmluvy).
3. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi:
a) poskytnutú dotáciu v plnej výške, ak nedodrží účel poskytnutej dotácie, alebo
poskytnutú dotáciu použije v rozpore s účelom dohodnutým v Čl. I tejto zmluvy,
nedodrží lehotu na vyúčtovanie poskytnutej dotácie alebo nezrealizuje nákup
knižničného fondu a realizáciu podujatí - literárnych besied pre pobočku v Mestskej
časti Košice - Šaca v roku 2022, podľa Čl. I. tejto zmluvy.
b) výšku finančných prostriedkov, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie
do 5 dní odo dňa vyúčtovania podľa čl. III bod 2 tejto zmluvy na účet
poskytovateľa s uvedením V-symbolu (číslo zmluvy) a zároveň zašle finančnému
oddeleniu avízo o ich vrátení.
4. Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie,
ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie sú oprávnení vykonať zamestnanci
Miestneho úradu mestskej časti Košice – Šaca, poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Košice – Šaca a miestny kontrolór mestskej časti Košice - Šaca.
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Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1. Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie finančnej disciplíny
v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prijímateľ, ktorý porušil
finančnú disciplínu, je povinný neoprávnene použitú dotáciu vrátiť do rozpočtu mestskej časti
Košice – Šaca a zaplatiť zákonom stanovené penále.
2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ a dva
poskytovateľ.
3. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou
písomných a očíslovaných dodatkov.
4. Na uzatvorenie tejto zmluvy dalo súhlas Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Šaca
svojím uznesením číslo 274/2022 zo dňa 10.3.2022, ktorým bola dotácia schválená v zmysle
platného VZN č. 3/2015 zo dňa 23.12.2015, ktoré je prijímateľ povinný dodržiavať.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je kópia platného VZN č. 3/2015.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola uzatvorená
v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
6. Táto zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov povinne zverejňovanou zmluvou a podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Košiciach – Šaci, dňa 29.03.2022

Za prijímateľa:
Ing. Soňa Jakešová, v.r.
riaditeľka knižnice

Za poskytovateľa:
Ing. Daniel Petrík, v.r.
starosta Mestskej časti

Príloha
Kópia VZN č. 3/2015
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