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ZM L UV 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
zmluvnoustranou 2: Regionálnym kultúrnym centromv Prievidzi
zastúpeným Mgr. UudmilouHúskovou, riaditel'kou
zaregistrovanýmTrencianskymsamosprávnymkrajom Trencín
c. TSK/2007/03327-8 z 29.06.2007
ICO: 34059113
DIC: 2021447285
bankové spojenie: 7320036100/5600

I.
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie financných prostriedkov zmluvnej strane 2
z rozpoctu mesta Prievidza na rok 2011 vo výške 166,00 €, slovom stošestdesiatšest eur.
Financné prostriedky budú použité na krytie casti nákladov spojených so zabezpecením
školitel'skýchpodujatí zameraných na obciansku obradnost a metodickou pomocou pri príprave
obradov a slávností v meste Prievidza /metodické a repertoárové materiály v tlacenej
a elektronickejforme, honoráre školitel'ov/.
II.
Financné prostriedky v uvedenej výške sa poskytujú na základe odporucenia komisie
školstva, kultúry a športu zlO. 01. 2011 z programovéhorozpoctu mesta na rok 2011 - program
11.4. 2 - podpora kultúrnych a spolocenskýchaktivít.
III.
Financné prostriedky budú zmluvnej strane 2 poukázané na uvedený úcet do 30 dní od
podpísaniatejto zmluvy.
IV.
Zmluvná strana 2 sa zavazuje zabezpecit publicitu financnej podpory mesta Prievidza pre
oblast obcianskej obradnosti na verejnosti a vo vydaných materiáloch obcianskej obradnosti s
uvedením výšky poskytnutej dotácie. Súcasne sa zavazuje poskytnuté financné prostriedky
použit len na úcel, ktorý je uvedený v bode I. tejto zmluvy, inakje 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 financnýchprostriedkov.

V.
Zmluvnástrana 2 je povinná predložit zúctovaniepoužitej dotácie zmluvnejstrane 1
v súlades § 6 VZNc. 107/2010najneskordo 31.12.2011.
VI.
Zmluvná strana 2 si vyhradzuje právo vykonat kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a využitia
poskytnutýchfinancných prostriedkov hlavným kontrolórom mesta.
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VII.
V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zmluvnou stranou 2 uplatní
mesto postup v súlade s § 31 zákona c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách 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 18.01. 2011
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Dr. Katarína Machácková
primátorka mesta

Mgr. Cudmila Húsková
riaditel'ka

