
Z M L U V A 
o poskytnutí dotácie 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 : BC Prievidza mládež, OZ, Olympionikov 2, Prievidza 

zastúpeným : Ing. Petrom Hupkom, predsedom predstavenstva 
zaregistrovaným MV SR 09. 10. 2006, č.sp WS/1-900/90-28844 
IČO: 30868785 DIČ: 2022573333 
bankové spojenie: 2682827759/0200, VÚB 

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov zmluvnej strane 2 z rozpočtu mesta Prievidza 
na rok 2012 vo výške 400,00 €, slovom štyristo eur. Finančné prostriedky budú použité na čiastočné krytie 
nákladov spojených s organizovaním finálového turnaja Majstrovstiev SR v basketbale mladších žiakov 
a nákladov spojených s účasťou družstva kadetov na záverečnom finálovom turnaji štyroch v Bratislave. 

II. 
Finančné prostriedky v uvedenej výške sa poskytujú na základe odporučenia komisie športu zo dňa 04. júla 

2012 z programového rozpočtu mesta na rok 2012 - šport, program 10.2.3 - podpora mládežníckeho športu. 

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 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 VZN č. 

107/2010 najneskôr do 30. 11. 2012. 

VI. 
Zmluvná strana 1 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 4 exemplároch. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma 
zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust.§ 47 a občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia povinnou osobou. 

V Prievidzi 10. 07. 2012 

AÍÁÍVL 
__^Jtfť)r. Katarína MacháóV 

primátorka mest; 
Ing. Peíer Hupka 

predseda predstavenstva 


