Zmluva o poskytnutí dotácie vo verejnom záujme
uzavretá v zmysle § 7 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení a v zmysle uznesenia MsZ č. 89/2011
(ďalej len „zmluva“)
I.
Zmluvné strany
1.1

Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

Mesto Svit
Hviezdoslavova 269/33, 05921 Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta
00326607
Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava, pobočka Poprad, exp. Svit
24727562 / 0200
/ďalej len poskytovateľ/

1.2

Prijímateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.
Štúrova 275/87, 05921 Svit
Ing. Ingrid Korenkovou, konateľkou
36816949

/ďalej len prijímateľ/
II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie vo verejnom záujme (ďalej len „dotácia“) prijímateľovi v
zmysle § 7 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení.
III.
Výška a účel poskytnutia dotácie
3.1 Poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu vo výške určenej schválením Rozpočtu Mesta Svit na
príslušný kalendárny rok resp. v zmysle prijatých rozpočtových opatrení schváleného Rozpočtu Mesta Svit
na príslušný kalendárny rok. Dotáciu na obdobie od účinnosti tejto zmluvy do 31.12.2011 poskytne
poskytovateľ vo výške 80.250 EUR v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 89/2011 zo
dňa 26.5.2011.
3.2 Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účel prevádzkovania, správy a
údržby krytej plavárne vo Svite, nachádzajúcej sa v budove Rehabilitačného strediska, ul. Jilemnického,
súpisné číslo 307.
IV.
Podmienky použitia dotácie
4.1 Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané, prijímateľ sa zaväzuje hospodáriť s nimi v zmysle
zákona o majetku obcí a použiť ich na verejnoprospešný účel podľa čl. III bod 3.2 tejto zmluvy.
4.2 Poskytovateľ poukáže dotáciu prijímateľovi v mesačných platbách vo výške pripadajúcej na jeden
kalendárny mesiac, bezhotovostným prevodom do 10. dňa kalendárneho mesiaca, bez vystavenia faktúry.
4.3 Poskytnutú dotáciu je prijímateľ povinný použiť do konca kalendárneho roka, na ktorý mal dotáciu
schválenú a predkladať poskytovateľovi zúčtovanie tejto dotácie najneskôr do 10. januára nasledujúceho
kalendárneho roka.
4.4 Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve je oprávnená vykonať
Dozorná rada BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o. a hlavný kontrolór mesta Svit.

V.
Záverečné ustanovenia
6.1 V prípade nedodržania podmienok dohodnutých v zmluve sa prijímateľ zaväzuje neoprávnene použitú
dotáciu vrátiť do rozpočtu Mesta Svit v hotovosti do pokladne alebo bezhotovostným prevodom.
6.2 Na poskytnutie dotácie sa nevzťahuje § 2 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č.
5/2010.
6.3

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.

6.4 Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou písomných
dodatkov.
6.5 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, v závislosti od schváleného Rozpočtu Mesta Svit na príslušný
kalendárny rok resp. prijatých rozpočtových opatrení. V prípade, že dotácia nebude schválená, zmluva
zaniká uplynutím kalendárneho roka, na ktorý bola poslednýkrát schválená.
6.6 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola uzatvorená v tiesni,
ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.
6.7

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňa 1.7.2011.

Vo Svite dňa 24.6.2011

signed

--------------------------------------------PaedDr.Rudolf Abrahám
primátor mesta Svit

signed

-------------------------------------------Ing. Ingrid Korenková
konateľka

