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Číslo z Centrálneho registra zmlúv ÚPSK: 1913/2021/OD 

ZMLUVA  
o poskytnutí účelovej dotácie   

 

uzavretá v súlade s § 51 Občianskeho zákonníka s prihliadnutím na § 8 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení a s prihliadnutím na § 4 ods. 1 písm. p) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 

územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení  
 

uzavretá medzi  
 

Poskytovateľom: Prešovský samosprávny kraj  
so sídlom:  Námestie mieru č. 2 , 080 01 Prešov 

zastúpený:  PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda  

IČO:   378 704 75 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu:  SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
 

(ďalej len „PSK“ alebo „poskytovateľ“ ) 

a 
 

Prijímateľom: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 
so sídlom:  Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 

Zastúpený:  Ing. Martin Jaš – predseda predstavenstva 
   Ing. Matúš Murajda – člen  predstavenstva 

IČO:   317 189 22 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Prešov 
Číslo účtu:  SK70 0200 0000 0000 0370 4572  
 
(ďalej len „ DPMP“ alebo príjemca“ ) 

 

Článok I.  

Predmet zmluvy a účel  

 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie v sume 138 878,- € (slovom: 

stotridsaťosemtisícosemstosedemdesiatosem eur) z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja pre 

prijímateľa, ktorý sa zaväzuje použiť ju v plnej výške na vykrytie straty z poskytovania služieb vo 

verejnom záujme za rok 2021, ktorá vznikla z prevádzkovania pravidelnej autobusovej dopravy na 

základe Zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme uzatvorených medzi DPMP a obcami Bzenov, 

Haniska pri Prešove, Záborské, Malý Šariš, Fintice, Veľký Šariš, Ľubotice, Ruská Nová Ves, 

Teriakovce a Vyšná Šebastová. Pre Obec Bzenov sa poskytne dotácia vo výške 11 025,- € 

(slovom: jedenásťtisícdvadsaťpäť eur), pre Obec Haniska pri Prešove vo výške 6 300,- € (slovom 

šesťtisíctristo eur), pre Obec Záborské vo výške 9 900,- € (slovom: deväťtisícdeväťsto eur),  

pre Obec Malý Šariš vo výške 13 475,- € (slovom: trinásťtisícštyristosedemdesiatpäť eur ),  

pre Obec Fintice vo výške 13 600,- € (slovom: trinásťtisícšesťsto eur), pre Obec Veľký Šariš  

vo výške 27 000,- € (slovom: dvadsaťsedemtisíc eur), pre Obec Ľubotice vo výške 22 000,- € 

(slovom: dvadsaťdvatisíc eur), pre Obec Ruská Nová Ves vo výške 16 748,- € (slovom: 

šestnásťtisícsedemstoštyridsaťosem eur),  pre Obec Teriakovce vo výške 9 300,- € (slovom: 

deväťtisíctristo eur) a pre Obec Vyšná Šebastová vo výške 9 530,- € (slovom: 

deväťtisícpäťstotridsať eur). 

 

2. Poskytnutie dotácie bolo schválené Uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

č. 589/2020 na 24. zasadnutí konanom dňa 14. decembra 2020 k návrhu rozpočtu Prešovského 

samosprávneho kraja  na roky 2021 - 2023. 
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3. Dotácia sa poskytuje pod podmienkou, že DPMP preukázateľne poníži požadovanú náhradu straty 

za rok 2021 u obcí, ktoré sú uvedené v bode 1. tohto článku a ktorým vykonáva pravidelnú 

autobusovú dopravu v súhrne vo výške dotácie poskytnutej mu PSK. Nedodržanie tejto podmienky 

má za následok odstúpenie od zmluvy zo strany poskytovateľa a vrátenie mu poskytnutej dotácie.  

 

Článok II. 

Použitie dotácie a lehota na predkladanie vyúčtovania dotácie 

 

1. Poskytnuté finančné prostriedky sú v zmysle § 8 ods. 7 a § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004  

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení účelovo viazané a príjemca sa zaväzuje ich použiť v rozpočtovom roku 2021  

t. j. do 31.12.2021 a to len na účel a za podmienky, ktoré sú uvedené v čl. I. tejto zmluvy.  

 

2. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I. tejto zmluvy je príjemca povinný vyúčtovať v termíne  

do 28.02.2022, v opačnom prípade je povinný vrátiť finančné prostriedky v plnej výške sumy 

poskytnutej dotácie.  

 

3. Vyúčtovanie podľa bodu 2 . musí obsahovať: 

a) písomné, vecné vyhodnotenie, z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu a podmienky, 

b) finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

s predložením písomného prehľadu a čitateľných fotokópií účtovných dokladov 

preukazujúcich použitie dotácie (napr. Zmluvy o výkone služieb vo verejnom záujme, výpis 

z účtu ap.). 

 

4. Príjemca je povinný odviesť poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré neboli použité na účel 

dohodnutý v čl. I. tejto zmluvy a to vo výške porušenia finančnej disciplíny – t.j. vo výške ich 

použitia na iný než dohodnutý účel.  

 

5. Finančné prostriedky, ktoré príjemca nevyčerpal do 31.12.2021 je povinný vrátiť na účet PSK  

č. ú.: SK94 8180 0000 0070 0051 9138 v lehote do 10.01.2022. 

 

6. Pri porušení finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v platnom znení ( ďalej len „ zákon“ ) je príjemca povinný odviesť 

finančné prostriedky v zodpovedajúcej výške a penále, resp. pokutu vo výške zodpovedajúcej 

charakteru  porušenia tak, ako to vymedzuje § 31 zákona do rozpočtu PSK.  

 

7. Odvod, penále a pokutu za porušenie finančnej disciplíny ukladá a vymáha príslušný kontrolný 

orgán v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v platnom 

znení.  

 

Článok III. 

Spôsob vykonávania kontroly 

 

1. Kontrolu dodržiavania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie, 

ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie je oprávnené vykonať Zastupiteľstvo PSK 

prostredníctvom poslancov, Útvar hlavného kontrolóra PSK a zamestnanci odboru dopravy 

a odboru financií Úradu PSK.  

 

2. Kontrola použitia dotácie sa môže uskutočniť v mieste sídla príjemcu alebo prostredníctvom 

dokladov zaslaných na odbor financií Úradu PSK.  

 

3. O spôsobe a čase vykonania kontroly je oprávnený rozhodnúť poskytovateľ dotácie.  
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4. Príjemca je povinný za účelom vykonania kontroly umožniť vykonanie kontroly a zabezpečiť 

potrebnú súčinnosť svojich zamestnancov tak, aby kontrola bola vykonaná riadne a včas podľa 

pokynov poskytovateľa.  

 

5. Nedodržanie povinností príjemcu uvedených v bode 4. zakladá nárok poskytovateľa na zmluvnú 

pokutu vo výške 10% z poskytnutej dotácie.  

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden dostane príjemca a štyri 

poskytovateľ.  

2. Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, formou písomných 

dodatkov.  

3. Zmluvné strany prehlasujú, že 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.  

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť prvým dňom po dni jej zverejnenia  

na webovom sídle poskytovateľa.  

 

 

V Prešove dňa: 23.11.2021      

 

Prešovský samosprávny kraj       

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................   

PaedDr. Milan Majerský PhD., v. r.   

 V Prešove dňa: 04.11:2021 

 Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. 

.................................................. 

Ing. Martin Jaš, v. r. 

predseda predstavenstva 

 .................................................. 

 Ing. Matúš Murajda, v. r. 

 člen predstavenstva predseda PSK     

 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňa: 23.11.2021 

Zmluva bola zverejnená dňa: 26.11.2021 

Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 27.11.2021 
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