
DOHODA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č.2 
uzavretá v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Košice — Kavečany č. 13 
O poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Košice — Kavečany 

I. 

Zmluvné strany 

Poskytovateľ: — Mestská časť Košice - Kavečany 

Pr 

zastúpená: JUDr. Martin Balčík, starosta 
IČO: 00690902 DIČ: 2020762942 
sídlo: Široká 17/A, 040 01 Košice 
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu: SK23 0900 0000 0050 459 11265 

ijímateľ: SVEDECTVO ŽIVOTA NAŠICH PREDKOV, o.z. 
zastúpená: Mgr. Agáta Šemráková, predseda predstavenstva 
IČO: 52 774 287 
sídlo: Lovecká 258/14, 040 01 Košice — Kavečany, SR. 
Registračné číslo MV SR : VVS/1-900/90-57751 

II. 
Splnenie podmienok poskytnutia dotácie 

Občianske združenie SVEDECTVO ŽIVOTA NAŠICH PREDKOV, o.z., zastúpená Mgr. 
Agátou Šemrákovou, predsedom predstavenstva, predložila dňa 24.10.2022 Mestskej časti 
Košice — Kavečany písomnú žiadosť o dotáciu spolu s požadovanými dokladmi podľa $ 
4 ods. 3 VZN č. 13 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti. 
Poskytnutie dotácie bolo schválené uznesením č. 9, bod.3 na II. zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Košice - Kavečany, ktoré sa konalo dňa 22.12.2022. 

II. 
Účel poskytnutia dotácie, podmienky poskytnutia dotácie 

Poskytovateľ poskytuje príjemcovi dotáciu v zmysle $ 3 citovaného všeobecne záväzného 
nariadenia na realizáciu projektu zameraného vroku 2023 na renováciu, revitalizáciu 
a sfunkčnenie historických artefaktov, získanie nových starožitností, rozšírenie zbierky 

starých fotografií formou výroby plagátov a propagáciu dedovizne. 
Príjemca dotácie je povinný najmenej 10% nákladov na financovanie účelu dotácie 

zabezpečiť z vlastných zdrojov. 

IV. 
Výška dotácie, spôsob a termín jej vyplatenia



Poskytovateľ poskytuje príjemcovi dotáciu vo výške 750,- €, / slovom : sedemstopäť desiat 
eur/. 

Dotácia bude vyplatená do 28.02.2023. 
Poskytnutie dotácie sa uskutoční formou hotovostnej platby k rukám príjemcu dotácie. 

V. 
Zúčtovanie poskytnutej dotácie a iné dojednania 

Prijímateľ dotácie berie na vedomie povinnosti postupovať pri obstarávaní tovarov a služieb 
hospodárne, efektívne a transparentne. 
Príjemca dotácie vykoná zúčtovanie poskytnutej dotácie v zmysle $ 5 VZN mestskej časti 
Košice — Kavečany č. 13 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti do 30 dní po jej 
vyčerpaní. V tomto termíne predloží príjemca písomnú správu o použití finančnej dotácie na 
miestny úrad. V tej istej lehote je príjemca povinný nepoužité finančné prostriedky vrátiť. 
V prípade, že by sa čerpanie finančných prostriedkov realizovalo ešte v mesiacoch november 

a december, zúčtovanie sa musí predložiť najneskôr do 15.12.2023. V tej istej lehote je 
príjemca povinný nepoužité finančné prostriedky vrátiť. 
K správe o vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov príjemca predloží kópiu 
účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia spíňať náležitosti 
podľa zákona o účtovníctve a obsahovať potrebné prílohy (napríklad dodacie listy, faktúry, 
pokladničné bloky a pod.). 
Mestská časť je vzmysle 3 6 ods. 3 citovaného VZN oprávnená vykonať kontrolu 
dodržiavania citovaného VZN, vrátane účelnosti použitia poskytnutej dotácie. 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, 1 vyhotovenie obdrží poskytovateľ al 
vyhotovenie obdrží príjemca dotácie. 

V Kavečanoch, dňa 23.12.2022 

  

Poskytovateľ Príjemca 
Mestská časť Košice — Kavečany SVEDECTVO ŽIVOTA NAŠICH PREDKOV, o.z 

JUDr. Martin Balčík, starosta Mgr. Agáta Semráková, predseda predstavenstva


