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ZM L U V A 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta uzavretá medzi 

Mestom Prievidza zastúpeným JUDr. Katarínou Macháčkovou, 
primátorkou mesta 
IČO: 318 442 
bankové spojenie : 16626-382/0200 

a 
Olympijský klub regiónu, Olympionikov č. 4, Prievidza 
zastúpeným Vladimírom Revickým, predsedom klubu 
zaregistrovaným MV SR 3. 5. 2001, č.sp. WS/1-900/90-11997-1 
IČO: 35994738 DIČ: 2021161549 
bankové spojenie: 446 35382/0200, VÚB 

I. 
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov zmluvnej strane 2 z rozpočtu mesta Prievidza 

na rok 2012 vo výške 700 €, slovom sedemsto eur. Finančné prostriedky boli použité na krytie časti nákladov ( 
600,00 € na úhradu nákupu časti vecných cien ) spojených s organizovaním tradičného podujatia „Vyhlásenie 
najúspešnejších športovcov mesta za rok 2011", a „Beh olympijského dňa" (100,00 € na úhradu občerstvenia 
a nákup cien). 

II. 
Finančné prostriedky v uvedenej výške sa poskytujú na základe odporučenia komisie športu zo 04.júla.2012 

z programového rozpočtu mesta na rok 2012 - šport, program 10.2.1 - komisia 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 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 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 ustanovení § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia povinnou osobou. 

V Prievidzi 11.07.201 

JUDr. Katarína/Macháčkô\ 
primátorka mesta 
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