
~ " 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 : 16626-382/0200, VÚB 

a 

zmluvnou stranou 2 : KLUB BÔBAROV, občianske združenie so sídlom Lúčna ul. 
22/7, Prievidza 

zastúpený Milanom Palušom, predsedom klubu 
zaregistrovaným M V SR 20.6.2005, č. sp. VVS/1-900/90-26302-1 
IČO: 42013771 

bankové spojenie: 00009060325/5200, OTP banka 

I. 

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov zmluvnej strane 2 
z rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 z Programu 13: Sociálne služby, podprogram 2 -
Príspevky neštátnym subjektom - z účtu sociálnej pomoci vo výške 150 €. slovom 
jednostopäťdesiat eur. 

II. 
Výška finančných prostriedkov zmluvnej strane 2 bola schválená primátorkou mesta na 

krytie časti nákladov spojených s organizovaním tematického zájazdu do Skalice v rámci roka 
2012, ktorý bol vyhlásený európskym parlamentom za „Rok aktívneho starnutia", ktorý sa 
uskutoční dňa 19.9.2012. 

III. 
Finančné prostriedky budú zmluvnej strane 2 poukázané na uvedený účet do 30 dní od 

podpísania tejto zmluvy. 

IV. 
Zmluvná strana 2 sa zaväzuje zabezpečiť publicitu finančnej podpory tohto podujatia 

mestom Prievidza na verejnosti s uvedením výšky poskytnutej dotácie. Súčasne sa zaväzuje 
poskytnuté finančné prostriedky použiť len na účel, ktorý je uvedený v bode I. tejto zmluvy, 
inak je povinná ich 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. 

V. 
Zmluvná strana 2 je povinná predložiť zúčtovanie použitej dotácie zmluvnej strane 1 

v súlade s § 6 V Z N č. 107/2010 predložením účtovných dokladov najneskôr do 30.11.2012. 

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

a využitia poskytnutých finančných prostriedkov hlavným kontrolórom mesta. 



VII. 
V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zmluvnou stranou 2 uplatní 

mesto postup v súlade s § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy. 

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

Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

IX. 
Táto zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej 

podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovení § 47a Občianskeho 
zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou osobou. 

V Prievidzi 15.8.2012 V Prievidzi 

gfl̂  predseda klubu 


