
Z M L U V A 

o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu mesta uzavretá medzi 

zmluvnou stranou 1 : Mestom Prievidza 
zastúpeným JUDr. Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta 
IČO : 318 442 
bankové spojenie : 9000098002 / 5600 

zmluvnou stranou 2 : Rehoľou piaristov na Slovensku 
zastúpenou P. Jánom Kováčom SchP, štatutárom - provinciálom 
IČO : 586 315 
sídlo : Piaristická 8, Nitra 
bankové spojenie : 2267672956 / 0200 

ČI. I. 

Predmetom zmluvy je poskytnutie finan čných prostriedkov zmluvnej strane 2 z rozpočtu 
mesta Prievidza v roku 2012 z Programu 9 : Vzdelávanie. Ide o mesačnú čiastku 129,35 € na 
zapísané dieťa k 15.9.2012 (zber údajov v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01) na 
mesiac september, október, november, december 2012. Výška finančných prostriedkov v II. 
úprave rozpočtu mesta Prievidza na rok 2012 bola schválená uznesením MsZ č. 219/2012 
z 28.8. 2012. 

ČI. II. 

Finančné prostriedky sa poskytujú zmluvnou stranou 1 v zmysle ods. 1 § 5 Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta č. 107/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na základe 
písomnej žiadosti zmluvnej strany 2. 

ČI. III. 

Finančné prostriedky sú určené na financovanie miezd a prevádzky novootváranej materskej 
školy, t.j. Piaristickej materskej školy Františka Hanáka, A . Hlinku 44, Prievidza, ako 
organizačnej zložky Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka, A . Hlinku, Prievidza, na 
obdobie september až december 2012. 

ČI. IV. 

Finančné prostriedky budú zmluvnej strane 2 poukazované na uvedený účet po podpísaní 
zmluvy v mesačných dotáciách. 

ČI. V. 

Zmluvná strana 2 sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť na účel uvedený v čl. 
III. a splniť ďalšie podmienky tejto zmluvy. Neoprávnene použité prostriedky zmluvná strana 
2 musí vrátiť a zároveň zaplatiť zmluvnej strane 1 penále vo výške 0,1 % z neoprávnene 



použitej sumy za každý, aj začatý deň, najviac do výšky poskytnutých finančných 
prostriedkov. 

ČI. VI. 

V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov zmluvnou stranou 2, resp. nedočerpania 
v celkovej výške, je povinnosťou zmluvnej strany 2 nepoužité finančné prostriedky v roku 
2012 neodkladne vrátiť zmluvnej strane 1 spolu s avízom a ich vrátení. 

Zmluvná strana 2 sa zaväzuje zabezpečiť publicitu o poskytnutí finančných prostriedkov 
mestom Prievidza. Zmluvná strana 2 výslovne uvedie, že mzdy a prevádzka materskej školy 
v mesiacoch september až december 2012 je financovaná z rozpočtu mesta a aká je výška 
týchto prostriedkov. 

Zmluvná strana 2 je povinná viesť osobitnú evidenciu o účele použitia poskytnutej dotácie a 
predložiť zúčtovanie finančných prostriedkov zmluvnej strane 1 v súlade s § 6 V Z N č. 
107/2010 predložením účtovných dokladov najneskôr do 15.12. 2012. 
Vyúčtovanie v celkovej výške poskytnutých prostriedkov musí obsahovať : 
-chronologický súpis účtovných dokladov, ktoré súvisia s použitím fin. prostriedkov (s 
uvedením čísla dokladu, stručne uvedeného účelu a sumy) a priložených kópií všetkých 
účtovných dokladov, ktoré budú potvrdzovať skutočné použitie dotácie. Tieto dokumenty 
zostanú archivované na MsU. 
- k overeniu tohto súpisu predloží aj originálne účtovné doklady. 

Zmluvná strana 1 si vyhradzuje právo vykonať kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a využitia 
poskytnutých finančných prostriedkov hlavným kontrolórom mesta. 

Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu. 
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcom po jej zverejnení na webovom sídle mesta Prievidza. 

ČI. VII. 

ČI. VIII. 

ČI. IX. 

ČI. x. 

V Prievidzi 

Dr. Katarína Macháeková 
primátorka mesta 

0 9 OKT. 2012 
V Prievidzi S.:.^:..^}}: 


