
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu
Mesta Kežmarok č. 5/2017- k

medzi zmluvnými stranami

Poskytovatel‘: Mesto Kežmarok
Statutárny zástupca: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta
Sídlo: Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
IČO: 00326283
DIČ: 2020697184
iČ DPH: Mesto Kežmarok nie je platcom DPH

SK 2020697184 zdanitel‘ná osoba registrovaná pre daň
podl‘a ~ 7a zákona č. 222 2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka
zahraničnej banky

IBAN: SKO7 1111 000000660818 5127
Bankové spoj enie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK74 7500 0000 0040 0131 4480
(d‘alej len „poskytovatel“)

Prijímatel‘: exTeatro
zastúpený: Mgr. Katarína Bartková, predseda
sídlo: Kruhová 117, 05971 Ľubica
IČO: 37946366
DIČ: 2021962481
iČ DPH: ex Teatro nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VUB a.s.,
IBAN: SK39 0200 0000 0019 7533 2659
(d‘alej len „prijímateľ“)

Článok 1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie dotácie Mestom Kežmarok (ďalej len
„poskytovateľ“) prij ímateľovi. Dotácia je poskytovaná podľa Všeobecne záväzného
nariadenia Č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov schváleného Uznesením Č.
127/2016 zo zasadania Mestského zastupitel‘stva mesta Kežmarok konaného dňa 21. 06. 2016
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 8/2016 schváleného Uznesením
Č. 312/2016 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok konaného dňa 03. 11.
2016 (d‘alej len „VZN Č. 8/20 16“).



Článok 2
Finančné plnenie

1. V súlade s VZN Č. 3/2016 bola Uznesením Č. 49 2017 zo zasadania Mestského
zastupitel‘stva mesta Kežmarok zo dňa 16. 03. 2017 schválená prijímateľovi dotácia
v celkovej výške 500,00 € . Dotácia vo výške 500, 00 € bude poskytnutá
poskytovateľom po podpísaní tejto zmluvy prevodným príkazom na účet prijímatel‘a.

2. Uče! dotácie:
a, Výroba braných noČných prehliadok, 15 ty ročník z cyklu Krvavé dejiny XV. počas
festivalu EĽRO.

3. Termín realizácie: 01.05.2017 - 3 1.07.2017
4. Miesto realizácie:~brad
5. Prijímatel‘je povinný vyúčtovat‘ použitie dotácie do 29. 12. 2017.
6. Prijímatel‘ je poskytnutú dotáciu povinný použit~~ýmedzený účel v Článku 2 ods. 2

v rámci daného rozpočtového roka poskytovatel‘a, najneskór v termíne podľa
Clánku 2 ods. 5.

7. Prijímateľ nesmie použit‘ dotáciu na:
a) nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
b) úhradu miezd, platov, odmien a honorárov organizátorov projektov,
c) splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
d) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch.

8. Finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie prijímateľovi z rozpočtu poskytovateľa
sú verejnými prostriedkami podľa ustanovení zákona č. 523 2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
a zákona č. 583 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Na porušenie finančnej disciplíny
vrátane sankcií sa vzt‘ahujú ustanovenia ~ 31 zákona č. 523 2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

9. Prijímatel‘ dotácie je povinný predložit‘ vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov
a vyhodnotenie publicity_na_predpísanom tlaČive (Príloha Č. 1 Zmluvy) v termíne podl‘a
~imateFpovinnypredložit‘ 1 original
alfotokopiu učtovny ~okl~dóvpre~ikäžüju~ich jej Čerpanie 1J~tovne doklady musia
mat‘ ~ ~k ~č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení,
musia súvisiet‘ s kalendárnym rokom pridelenia dotácie a nesmú byt‘ staršie ako je dátum
podania žiadosti, súČasne prijímatel‘ predloží prílohy k účtovným dokladom (napr.
faktúry, pokladničné príjmové a výdavkové doklady, výpisy z účtov, prezenčné listiny,
potvrdenia o odovzdaní vecných cien a pod.). Originály účtovných dokladovbudú
po overení zhodnosti poskytovateľo ~Pc~ytovateľ si vyhradzuj e
• á~oži~äčit‘~řiginálne doklady_peČiatkou mesta.

10. Prijímate‘ dotácie j~ ~innýnevyče~ii~Tinančné prostriedky z poskytnutej dotácie
odviest‘ na účet poskytovatel‘a v termíne podl‘a Článku 2 ods. 5. O vrátení nevyčerpaných
finanČných prostriedkov z poskytnutej dotácie na účet poskytovatel‘a je povinný
prij ímatel‘ zaslat‘ avízo.

11. Prijímatel‘ovi dotácie, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak si móže uplatnit‘
odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemóže byt‘ pri zúčtovaní dotácie poskytnutej
z rozpočtu Mesta Kežmarok uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.



12. Prijímatel‘ dotácie je zodpovedný za dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich zo zákona
Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení.

13. Prij ímateľ je povinný zabezpečit‘ publicitu poskytnutia dotácie poskytovatel‘om. Na
všetkých informačných materiáloch, vrátane článkov uvedie prijímatel‘ nasledovný
oznam: „Podporené Mestom Kežmarok“.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. Na poskytnutie dotácie nemá prijímatel‘ právny nárok.
2. Poskytovatel‘ si vyhradzuje právo kontroly použitia dotácie.
3. Zmluvu o poskytnutí dotácie je možné menit‘ a doplňat‘ len písomnými dodatkami

podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
4. Zmluva o poskytnutí dotácie sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, pričom jedno

vyhotovenie obdrží prijímatel‘ a tri vyhotovenia poskytovatel‘.
5. Zmluva nadobúda platnost‘ dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účimiosť

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.
6. Učastníci tejto zmluvy prehlasujú, že zmluva nebola napísaná v tiesni ani za nápadne

nevýhodných podmienok, že prejavuje ich slobodnú a vážnu vóľu. Zmluvu si prečítali a na
znak súhlasuju podpisujú.

Kežmarok, ‘I 9 MÁJ 2017 Kežmarok, ~ ~J~‘2~

Poskytovateľ: Prij ímatel‘:

PhDr. Mgr. Ján FerenČák
primátor mesta

~TEIiTRO
exper~mentiIflO divadlo

Kruhová 117,05971 Ľublca
IČO:37946366 DIČ:2021962481

Mgr. Katarína Bartková
predseda


