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Zmluva
o poskytovaní dotácií podľa § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z . z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a V Z N č. 107/2010
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza uzatvorená medzi stranami:
Mesto Prievidza
PodateFňa: Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza
Zastúpené: JUDr. Katarínou Macháčkovou, primátorka mesta
IČO: 318 442
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Prievidza, č. ú. 16626-382/0200
(ďalej iba „mesto")
a
TJ VPS Hradec, združenie
Sídlo: Družstevná 31,971 01 Prievidza
Zastúpený: Ing. Jozef Jaško, predseda TJ VPS Hradec
IČO: 17058562
Bankové spojenie: Slovenská sporiteFňa a. s., pobočka Prievidza
č.ú.0066513175/0900
(ďalej iba „TJ VPS Hradec")

Č1.I.
Účastníci tejto zmluvy sa vzhľadom na povinnosti mesta stanovené v § 4 ods. 3 písm. h)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na úseku utvárania
podmienok na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja
mládežníckeho športu a v súlade so schváleným rozpočtom mesta na rok 2012 sa zmluvné
strany dohodli o poskytovaní finančnej podpory pre rozvoj mládežníckeho športu, za
podmienok stanovených v tejto zmluve.

či. n.
Mesto sa zaväzuje, že bude TJ VPS Hradec poskytovať dotáciu na rozvoj mládežníckeho
športu, uhrádzaním nákladov na prevádzku a údržbu športových ihrísk v mestských častiach
Hradec a Malá Lehôtka a nákladov na činnosť TJ VPS Hradec pri zabezpečovaní rozvoja
mládežníckeho športu..

ČI. III.

1.

2.
3.

4.

Výška dotácie je stanovená v súlade s uznesením M s Z č. 325/11 zo dňa 29.11.2011,
ktorým sa schválil programový rozpočet Mesta Prievidza na rok 2012. Výška dotácie na
2. polrok 2012 je 1147,50 €.
Na nasledujúce roky sa bude dotácia stanovovať pre každý kalendárny (rozpočtový) rok
samostatne schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.
Dotácia bude poskytovaná tak, že mesto bude TJ VPS Hradec poskytovať dotáciu
uhrádzaním nákladov na prevádzku a údržbu športových ihrísk v mestských častiach
Hradec a Malá Lehôtka a nákladov na činnosť pri zabezpečovaní rozvoja mládežníckeho
športu polročne vo výške 1/2 príspevku na príslušný rok.
Poskytovať finančné prostriedky bude mesto priamo TJ VPS Hradec na základe
predložených dokladov o požití dotácie za predošlý polrok.
ČI. I V .

1.
2.
3.

TJ VPS Hradec je povinná vyúčtovať použitie účelovej dotácie najneskôr do skončenia
príslušného polroka, t.j. vždy najneskôr do 15. mája a 15. decembra.
Pre rok 2012 je TJ VPS Hradec povinná vyúčtovať použitie účelovej dotácie najneskôr
do 30.11.2012.
V prípade, ak sa zmení názov, zastúpenie, adresa, sídlo, registračného číslo, IČO , DIČ
alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, tak každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť
túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane najneskôr však v lehote 7
kalendárnych dní od okamihu, kedy táto skutočnosť nastala.
ČI. V .

1.
2.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť:
a) dohodou vzájomne dohodnutým dňom
b) výpoveďou ktorejkoľvek strany aj bez udania dôvodu s dojednaním 1 - mesačnej
výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcom po doručení písomnej
výpovede druhej zmluvnej strane.
ČI. V I .

1. Všetky zmeny tejto zmluvy budú vypracované vo forme písomného dodatku
odsúhlaseného a podpísaného oboma stranami.
2. Ostatné, výslovne touto zmluvou neupravené zmluvné vzťahy sa spravujú príslušnými
ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších právnych predpisov a V Z N č. 107/2010 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Prievidza.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia povinnou osobou.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho pre obe strany v dvoch
vyhotoveniach.

V Prievidzi dňa
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