
ZMLUVA 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 

uzavretá medzi 

Poskytovateľom dotácie: 
Mestom Prievidza 
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
Adresa: podateľňa Mestský úrad Prievidza 

Námestie slobody č. 14 
971 01 Prievidza 

IČO: 318 442 
Č. bankového účtu: VÚB, a.s. pobočka Prievidza 16626-382/0200 

IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 

a 

Prijímateľom dotácie: 
Názov: 
Štatutárny orgán: 
Sídlo: 
Registrácia číslo: 

IČO: 
DIČ: 
Č. bankového účtu: 

Spojená škola internátna 
Mgr. Anna Beláčková, riaditeľka 
Úzka č. 2, 971 01 Prievidza 
Krajský školský úrad v Trenčíne, Zriaďovacia listina č. A/2012/00535-7 
z31.12.2012 
31116183 
2021373200 
Štátna pokladnica, SK10 8180 0000 0070 00097924 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Prievidza 
prijímateľovi dotácie v zmysle platného V Z N č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Prievidza. 
2. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie záhradného domčeka - pomôcky na pracovné 

vyučovanie pre žiakov školy so zdravotným znevýhodnením. 

II. 
Výška dotácie, termín vyúčtovania a kontrola použitia 

1. Finančné prostriedky sa poskytujú prijímateľovi dotácie na základe odporučenia komisie 
starostlivosti o obyvateľov pri MsZ zo dňa 18.3.2015, z programového rozpočtu mesta na rok 
2015 z Programu 13 - Sociálne služby, Podprogram 2 - Príspevky neštátnym subjektom, 
položka 08.4.0, Dotačný program - žiadosti schválené na základe odporučenia komisie 
starostlivosti o obyvateľov vo výške 250,00 €, slovom dvestopäťdesiat eur. 

2. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť vyúčtovanie použitej dotácie mestu Prievidza -
finančnému oddeleniu MsÚ v súlade s § 7 V Z N č. 131/2012 na tlačive Prílohy č. 5 najneskôr do 
30.6.2015. 

3. Mesto Prievidza si vyhradzuje právo vykonať kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 
využitia poskytnutých finančných prostriedkov hlavným kontrolórom mesta. 

III. 
Povinnosti zmluvných strán 

http://z31.12.2012


1. Finančné prostriedky budú prijímateľovi dotácie poukázané mestom Prievidza na uvedený účel 
do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť len na účel, ktorý je uvedený 
v článku I. bod 2. Na výdavky uhradené po dátume nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy t. j . 
nasledujúci deň po zverejnení na internetovej stránke mesta Prievidza, 

3. Prijímateľ dotácie je povinný zabezpečiť preukázateľným spôsobom publicitu o poskytnutí 
dotácie z rozpočtu mesta prostredníctvom masmédií alebo pri spoločenských a iných akciách, 
ktoré súvisia s účelom poskytnutých finančných prostriedkov, pričom výslovne uvedie, že aktivita 
alebo projekt bol financovaný z rozpočtu mesta, resp. s jeho finančným príspevkom v presnej 
sume. 

4. Prijímateľ dotácie sa zaväzuje viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

5. Nevyčerpané prostriedky poskytnutej dotácie je prijímateľ povinný vrátiť mestu Prievidza na 
jeho bankový účet súčasne s vyúčtovaním dotácie. 

6. V prípade, ak sa zmení názov, zastúpenie, adresa, sídlo, registračného číslo, IČO , DIČ alebo číslo 
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. 

1. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy prijímateľom dotácie, uplatní mesto 
Prievidza postup v súlade s § 31 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy. 

2. V prípade nedodržania použitia účelu dotácie je prijímateľ povinný vrátiť celú výšku dotácie 
a zároveň je povinný zaplatiť mestu Prievidza penále vo výške 0,1 % z neoprávnene použitej 
sumy za každý, aj začatý deň, najviac do výšky poskytnutej dotácie. 

3. V prípade nedodržania termínu vyúčtovania, predloženia nesprávneho alebo neúplného 
vyúčtovania, alebo nesplnenia ostatných zmluvne dohodnutých podmienok poskytnutia dotácie, 
neumožnenia vykonania kontroly podľa článku II. bod 3. Sa bude postupovať v zmysle § 7 bod 8 
V Z N č. 131/2012 v platnom znení. 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch strán. Zmluva je účinná v zmysle 
ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na internetovej stránke mesta Prievidza. 

2. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byť v písomnej forme a schválené obidvoma zmluvnými 
stranami formou dodatkov. 

3. Podmienky, ktoré neboli dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, pre každú zmluvnú stranu po 1 vyhotovení. 

IV. 
Sankcie v prípade porušenia finančnej disciplíny 

V. 
Záverečné ustanovenia 


