I

Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpoctu mesta Prievidza uzavretá medzi
zmluvnou stranou 1: Mestom Prievidza
zastúpeným JUDr. KatarÍnou Macháckovou, primátorkou mesta
ICO: 318442
DIC: 2021162814
bankové spojenie:
VÚB Prievidza c. ú. 16626-382/0200
a
zmluvnou stranou 2: neziskovou organizáciou HARMÓNIA n.o. Prievidza
zastúpenou Ol'gou Durcenkovou, riad. neziskovej organizácie
Registrácia: Krajský úrad Trencín, c. OVVS/NO - 2/2004
ICO: 36119679
DIC: 2021959973
Bankové spojenie: Dexia Prievidza - c. ú. 9015963003/5600
Sídlo: Prievidza, Námestie slobody c. 14

I.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie financných prostriedkov z rozpoctu mesta Prievidza
v súlade s VZN c. 107/2010 vo výške 7.000,00 €, slovom sedemtisíc eur. Financné
prostriedky sa poskytujú na úhradu výdavkov spojených s prevádzkou zariadení sociálnych
služieb v správe Harmónia, n. o. - Útulku na Košovskej ceste c. 15 a Zariadenia núdzového
bývania na ul. C. Štúra c. 12 v Prievidzi v I. polroku 2011.
II.
Dotácia v uvedenej výške sa poskytuje z rozpoctu mesta Prievidza z programu 13, aktivita 8,
kapitola 10.7.0.2, položka 640 a bola schválená Mestským zastupitel'stvom v Prievidzi
30.11.2010 uznesením c. 299/10 30. 11. 2010.
III.
Financné prostriedky budú poskytnuté zmluvnej strane 2 na uvedený úcet v termíne do 15 dní
od podpísania zmluvy.
IV.
Zmluvná strana 2 je oprávnená poskytnuté financné prostriedky použit' len na úcel uvedený
v bode I. tejto zmluvy, inak je povinná príspevok vrátit a zároven zaplatit zmluvnej strane 1
penále vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej sumy za každý, aj zacatý den, najviac do
výšky poskytnutej dotácie.
VI.
Zmluvná strana 2 je povinná vyúctovat použitie financných prostriedkov predložením
úctovných dokladov revízorke Neziskovej organizácie Harmónia po skoncení úctovného
obdobia.
VII.
V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy bude mesto postupovat podl'a
príslušných ustanovení zákona c.523/2004 Z.z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy
v znení a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne závazného nariadenia mesta c. 107/2010.
Mesto Prievidza si vyhradzuje právo vykonat kontrolu hospodárenia, efektívnosti a využitia
poskytnutých financných prostriedkov hlavným kontrolórom mesta.

/
VIII.
Táto zmluva bola vyhotovená v 4 exemplároch, z toho pre obe zmluvné strany v dvoch
vyhotoveniach.
IX.
Táto zmluva nadobúda úcinnost dnom podpisu oboch zmluvných strán.
V Prievidzi dna 3. 2. 2011
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Ol'ga Durcenková
riaditel'ka Harmónia, n. o.

