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ZM L VV 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: Obchodnou akadémiou Prievidza
zaregistrovanou: TSK, rozh.c.28/2002/škol. dna 01.07.2002
zastúpenou Mgr. Uubomírom Vidom, riaditel'om školy
ICO: 36121550 DIC: 2021143575
bankové spojenie: 7310153100/5600

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

z rozpoctu mesta Prievidza na rok 2011 vo výške 500,00 €, slovom patsto eur. Financné
prostriedky budú použité na krytie casti nákladov spojených so zabezpecením kultúrneho
programu I. mestského plesu stredoškolákovv Prievidzi, ktorý sa uskutocní 28. 01. 2011 v City
Aréne v Prievidzi.

II.
Financnéprostriedky v uvedenejvýške sa poskytujúna základe rozhodnutia primátorky

mestaz programovéhorozpoctumestana rok2011- program1- reprezentacnévýdavky.

III.
Financné prostriedky budú zmluvnej strane 2 poukázané na uvedený úcet do 30 dní od

podpísania tejto 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
poskytnutéfinancné prostriedkypoužit len na úcel, ktorýje 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 sumyza každý, aj zacatý den, najviac do výšky poskytnutých financnýchprostriedkov.

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
poskytnutýchfinancnýchprostriedkov hlavným kontrolórommesta.



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 27.01.2011
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Obchodnáakadémia
F. MADVU 2

p71 ?!-1Prievidza

Dr. Katarína Machácková
primátorka mesta

Mgr. Eubomír Vida
riaditel' školy


