
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: Informacné centrum mladých, Tenisová c.25, Prievidza

zastúpeným Ing. Marcelou Lucanskou, riaditel'kou ICM
zaregistrovaným MV SR 15.2.2000, c.sp. VVS/I-900/90-13516-1
ICO: 31202624 DIC: 2021421050
bankové spojenie: 33 666 57/5200, OTP Banka Prievidza

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

z rozpoctu mesta Prievidza na rok 2011 vo výške 1500,- €, slovom jedentisícpatstoeur.
Financné prostriedky budú použité na krytie casti nákladov spojených s aktivitami
zameranými na neformálne vzdelávanie detí a mládeže pocas roka 2011 - služby konzultanta
ICM, úhrada prevádzkových nákladov, nákup kancelárskych potrieb, cestovné náklady.

II.
Financné prostriedky v uvedenej výške sa poskytujú na základe odporucenia komisie

mládeže a vol'nocasových aktivít z 17. 01. 2011 z programového rozpoctu mesta na rok 2011
- program08.4.0.640.1- koncepciadetí a mládeže- komisiamládeže.

III.
Financnéprostriedkybudú zmluvnej strane 2 poukázanéna uvedenýúcet do 30 dní od

podpísaniatejtozmluvy.

IV.

Zmluvná strana 2 sa zavazuje zabezpecit publicitu financnej podpory tohto podujatia
mestom Prievidza na verejnosti s uvedením výšky poskytnutej dotácie. Súcasne sa zavazuje
poskytnuté financné prostriedky použit len na úcel, ktorý je 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 sumy za každý, aj zacatý den, najviac do výšky poskytnutých
financných prostriedkov.

V.
Zmluvnástrana2 je povinná predložit'zúctovaniepoužitej dotáciezmluvnejstrane 1

v súlades § 6 VZNc. 107/2010najnesk6rdo 31. 12.2011.

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

a využitia poskytnutých financných prostriedkov hlavným kontrolórom mesta.



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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Ing. Marcela Lucanská
riaditel'ka ICM
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JUDr. Katarína Maéhácková
primátorka mesta


