
  MK/A/2022/050682 

 

ZMLUVA 

o poskytnutí grantu č. 9/2022 
 

uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákonníka 

 

Zmluvné strany  

 

Poskytovateľ grantu: 

Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond 

Zastúpený: Mgr. Luciou Gurbáľovou – predsedom správnej rady fondu 

 Ing. Danou Nohajovou – správcom fondu  

Adresa: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

IČO: 31256121 

Číslo účtu: SK35 0900 0000 0004 4256 3425 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Prijímateľ grantu:  

Volejbalový klub Slávia TU Košice 

Zastúpený: Ing. Petrom Šterbákom, členom štatutárneho orgánu klubu 

                   Mgr. Želmírou Ištvanovou, členom štatutárneho orgánu klubu   

                   Zuzanou Medveďovou, členom štatutárneho orgánu klubu 

Adresa: Letná 1/9, 040 01 Košice - Sever 

IČO: 35540681 

Číslo účtu: SK46 0900 0000 0051 2501 5030 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.     

 

(ďalej len „prijímateľ“) 

  

uzatvárajú podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto 

zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov: 

 

Čl. I 

Základné ustanovenia 

 

1. Predmetom a účelom zmluvy je poskytnutie grantu vo výške 655,00 € (slovom: 

šesťstopäťdesiatpäť EUR) prijímateľovi na projekt pod názvom „Popoludnie s volejbalom 

na tráve“ na nákup občerstvenia pre zabezpečenie pitného režimu pri rekreačnom 

volejbalovom turnaji, lôpt (8 ks na 4 ihriská) a vozíka na lopty. 

 

2. Poskytnutý grant je účelovo viazaný a možno ho použiť len na účel podľa bodu 1. 

 

3. Grant sa poskytuje v zmysle štatútu poskytovateľa na realizáciu akcií verejnosti, fyzických 

a právnických osôb, ktoré sú v súlade s cieľmi poskytovateľa v meste Košice. 

 



 

 

 

4. Poskytnutie grantu bolo schválené správnou radou poskytovateľa dňa 25.05.2022 

uznesením č. 20/2022 v rámci grantového programu na rok 2022 na Tému č. 1: „Pokoj 

v duši – zdravie v tele“. 

 

5. Za realizáciu projektu (vrátane jeho prípravy) zodpovedá v celom rozsahu prijímateľ. 

Prijímateľ záväzne vyhlasuje, že má na financovanie projektu zabezpečené krytie 

výdavkov z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, a to najmenej v rozsahu 10 % 

z poskytnutého grantu. 

 

Čl. II 

Práva a povinnosti príjemcu 

 

1. Grant sa poskytuje zásadne bezhotovostne. 

 

2. Prijímateľ je povinný uskutočniť projekt v zmysle čl. I od 01.06.2022 - do 31.10.2022. 

 

3. Prijímateľ má povinnosť 15 dní vopred informovať poskytovateľa o uskutočnení projektu 

v rámci príslušného grantového programu (presný čas, miesto a čas konania projektu), 

aby bola zabezpečená osobná účasť člena správnej rady poskytovateľa pri realizácii 

projektu. 

 

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že pri každom verejnom šírení informácií o grante resp. o realizácii 

projektu podľa tejto zmluvy bude zreteľne uvádzať „ s finančnou podporou Fondu zdravia 

mesta Košice, neinvestičného fondu“. 

 

5. Prijímateľ je povinný preukázať, že finančné prostriedky použil na určený účel v zmysle 

čl. I najneskôr do 10.11.2022. 

 

6. Prijímateľ sa zaväzuje preukázať použitie grantu predložením vyúčtovania výdavkov 

(kópiami faktúr a účtov vystavenými po dátume uzatvorenia zmluvy) a záverečnej správy. 

Záverečná správa musí obsahovať: 

- výsledky a prínosy projektu, 

- stručný opísanie priebehu realizácie, 

- fotodokumentáciu, informácie z masmédií a pod. 

 

7. V prípade nesplnenia podmienok dohodnutých v tejto zmluve, najmä ak prijímateľ použije 

grant v rozpore s touto zmluvou, alebo ak prijímateľ nepredloží vyúčtovanie výdavkov 

projektu, je prijímateľ povinný poskytnuté finančné prostriedky obratom vrátiť na účet 

poskytovateľa. Podľa povahy porušenia nesplnenia podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve však poskytovateľ môže určiť, že povinnosť prijímateľa podľa predchádzajúcej 

vety sa vzťahuje len na dotknutú časť grantu. 

 

8. Prijímateľ je povinný zabezpečiť informovanie verejnosti  o podpore mesta Košice podľa 

Prílohy č. 1.  

 

Čl. III 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Obsah tejto zmluvy možno zmeniť len po vzájomnej písomnej dohode medzi zmluvnými 

stranami. 



 

 

 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a jej 

účinnosť nastane dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a 

Občianskeho zákonníka.  

 

3. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov.   

 

4. Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy o poskytnutí grantu prehlasuje, že bol oboznámený 

s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnených na webovom sídle 

mesta Košice www.kosice.sk.   

 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane jedno 

vyhotovenie zmluvy. 

 

 

V Košiciach dňa 23.06.2022 

 

Poskytovateľ grantu: Prijímateľ grantu: 

 

 

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

Mgr. Lucia Gurbáľová Ing. Peter Šterbák  

 

 

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

Ing. Dana Nohajová                                       Mgr. Želmíra Ištvanová 

 

 

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

 Zuzana Medveďová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kosice.sk/


 

 

 

Príloha č. 1 – Povinnosti prijímateľa grantu zabezpečiť informovanie verejnosti 

o podpore mesta Košice ako zriaďovateľa Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného 

fondu  

  

Prijímateľ je povinný zabezpečiť informovanie verejnosti o podpore mesta Košice 

nasledovne: 

• na reklamných nosičoch (vstupenkách, bulletinoch, plagátoch, letákoch, citylightoch, 

bilboardoch a pod.) sa na viditeľnom mieste umiestni povinný text o tom, že činnosť 

subjektu podporilo mesto a uvedie sa logo mesta. Príklad povinného textu: „Činnosť 

podporuje [logo mesta Košice].“  

• na webovom sídle: rovnaký povinný text prijímateľ umiestni na príslušnom webovom 

sídle (internetová stránka organizátora alebo projektu), a to na viditeľnom mieste  

a hlavnej stránke 

• zobrazenie loga mesta: prijímateľ je povinný na všetkých reklamných nosičoch  

na príslušnej webovej stránke umiestniť logo mesta podľa dizajn manuálu, 

zverejneného na stránke mesta v sekcii “Kontakt pre médiá”. 

• ďalšími spôsobmi medializácie  

• umiestnením loga mesta Košice na facebookovom profile organizátora alebo 

podujatia (vytvorením podujatia, spoluorganizáciou/co-hostingom, statusom  

a pod.) 

• uvádzaním mesta ako partnera v prípade tvorby reportáže, rozhovoru, 

reklamného spotu, platenej inzercie a pod.  

Prijímateľ sa zaväzuje prezentovať mesto ako svojho podporovateľa v súvislosti s prijatou 

dotáciou pri výkone svojej činnosti. Po dohode s mestom sa prijímateľ dotácie zároveň 

zaväzuje zúčastniť sa akcie organizovanej mestom, na ktorej bude prezentovať seba a aktivitu, 

ktorú vykonáva, ako aj mesto ako svojho podporovateľa. Po poskytnutí dotácie podľa tejto 

zmluvy môže mesto od prijímateľa vyžiadať správu o plnení informačných povinností. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


