
ZM L DV A
o poskytnutí dotácie z rozpoctu mesta uzavretá medzi

zmluvnou stranou 1: Mestom Prievidza zastúpeným JUDr. Katarínou Macháckovou,
primátorkou mesta
ICO: 318442
bankové spojenie: 16626-382/0200

a
zmluvnou stranou 2: SPOKOJNOST - centrum sociálnych služieb, n.o.,

Svatoplukova 14, Prievidza
zastúpeným Monikou Dessuet, riaditel'kou

zaregistrovaným: OU Trencín 10. 10.2007, c.reg.OVVSINO/128-1412007
ICO: 37923617 DIC: 2022462321
bankové spojenie: 1010217005/1111, Unikredit bank

I.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie financných prostriedkov zmluvnej strane 2

z rozpoctu mesta Prievidza na rok 2011 vo výške 1200,- €, slovom jedentisícdvestostoeur.
Financné prostriedky budú použité na krytie casti nákladov spojených s aktivitami
zameranými na neformálne vzdelávanie detí a mládeže pocas roka 2011 - zakúpenie
notebooku, mzdové náklady, technické zabezpecenie,ceny, nákup materiálu - pastelky,
nožnice, farebný papier.

II.

Financné prostriedky v uvedenej výške sa poskytujú na základe odporucenia komisie
mládeže a vol'nocasových aktivít z 17. 01. 2011 z programového rozpoctu mesta na rok 2011
- program 08.4.0.640.1 - koncepcia detí a mládeže - komisia mládeže.

III.
Financnéprostriedkybudú zmluvnej strane 2 poukázanéna uvedenýúcet do 30 dní od

podpísaniatejto zmluvy.

IV.

Zmluvná strana 2 sa zavazuje zabezpecit publicitu financnej podpory tohto podujatia
mestom Prievidza na verejnosti s uvedením výšky poskytnutej dotácie. Súcasne sa zavazuje
poskytnuté financné prostriedky použit len na úcel, ktorý je uvedený v bode I. tejto zmluvy,
inak je povinná ich vrátit, a zároven zaplatit zmluvnej strane 1 penále vo výške 0,1 %
z neoprávnene použitej sumy za každý, aj zacatý den, najviac do výšky poskytnutých
financných prostriedkov.

V.
Zmluvná strana 2 je povinná predložit zúctovanie použitej dotácie zmluvnej strane 1

v súlade s § 6 VZN c. 107/2010 najneskór do 31. 12.2011.

VI.
Zmluvná strana 2 si vyhradzuje právo vykonat kontrolu hospodárnosti, efektívnosti

a využitia poskytnutých financných prostriedkov hlavným kontrolórom mesta.



VII.

V prípade porušelua povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zmluvnou stranou 2 uplatní
mesto postup v súlade s § 31 zákona c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravid1ách verejnej
správy.

VIII.
Podmienky, ktoré neboli dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami

Obcianskeho zákonníka v platnom znení.

IX.
Táto zmluva bola vyhotovená v 4 exemplároch, z toho pre obe zmluvné strany v dvoch

vyhotoveniach a nadobúda úcinnost dnom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Prievidzi 28.01.2011

SPOKOJNOSr N.O.
SVATOPLUKOVA14
97101 PRIEVIDZA

cy7~
JUDr. Katarína Machácková

primátorka mesta
Monika Dessuet

riaditelka


