ZMLUVA č.18 /2012
o poskytnutí prostriedkov z rozpočtu mesta formou dotácie
na verejnoprospešné činnosti .
Článok I
Zmluvné strany
1.Poskytovateľ dotácie:

Mesto Nováky (ďalej len Mesto)
so sídlom : Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky
zastúpené:. Ing. Dušan Šimka, primátor mesta
IČO: 318361
DIČ: 2021211775
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., retailová expozitúra
Nováky
Číslo účtu : 18728382/0200

2. Príjemca dotácie:

Spolok priateľov Bane Nováky
so sídlom : M.R.Štefánika 9, 972 71 Nováky
zastúpené: Ing. Stanislav Gurský, predseda
IČO: 42021910
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Prievidza
Číslo účtu: 4005163720/7500

Článok II
Úvodné ustanovenie
Táto zmluva sa uzatvára v súlade s ust. § 7 ods. 4 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Mesta Nováky č. 3/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky. Dotácia pre príjemcu bola
schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č.248/2012.
Článok III
Účel použitia finančných prostriedkov
1.Poskytnuté finančné prostriedky sa účelovo použijú na organizovanie druhého ročníka prechodu
náučného banského turistického chodníka – Uhoľná stopa 2012.
Článok IV
Výška poskytnutých finančných prostriedkov
1. Na podporu podľa čl. III. tejto Zmluvy poskytuje Mesto príjemcovi dotácie finančné prostriedky zo
svojho rozpočtu na rok 2012 vo výške 200 €, slovom dvesto EUR.
2. V prípade, ak finančné náklady vynaložené v príslušnom rozpočtovom roku na podporu činností
uvedených v čl. III tejto Zmluvy budú nižšie, ako je výška poskytnutej dotácie, uvedenej v bode 1.
tohto článku, príjemca dotácie má nárok na dotáciu len do výšky skutočne vynaložených finančných
nákladov.

Článok V
Termín poskytnutia dotácie
1.Mesto poskytne príjemcovi finančné prostriedky najneskôr do 14.12.2012.
2. Mesto poukáže finančné prostriedky výlučne na účet príjemcu .
3. Mesto si vyhradzuje právo v priebehu roku znížiť výšku dotácie v prípade, že príjmová časť
rozpočtu nebude naplnená na 100%.

Článok VI
Povinnosti príjemcu dotácie
1.Príjemca dotácie je povinný použiť poskytnuté finančné prostriedky len na účel vymedzený v čl. III
tejto Zmluvy a zaväzuje sa vrátiť dotáciu alebo jej časť, pokiaľ sa nepoužije na účel uvedený v čl. III
tejto Zmluvy .
2.Príjemca dotácie je povinný umožniť kontrolórovi Mesta vykonávať priebežnú vecnú a účtovnú
kontrolu použitia finančných prostriedkov.
3.Príjemca dotácie je povinný bez zbytočného odkladu informovať Mesto o zmene všetkých
skutočností a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
4.Príjemca dotácie je povinný plniť podmienky a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.
5.Príjemca dotácie sa zaväzuje prezentovať Mesto na jeho internetovej stránke a vo všetkých ním
vydávaných písomnostiach .

Článok VII
Termín predloženia vyúčtovania dotácie
1.Záverečné vyúčtovanie dotácie je príjemca dotácie povinný predložiť Mestu do 31.12.2012.
2. Zúčtovanie finančných prostriedkov obsahuje:
a/ vecné zhodnotenie dosiahnutého účelu, na ktorý sa dotácia poskytla,
b/ finančné zhodnotenie poskytnutej dotácie , t.j. rozpočet o skutočných príjmoch a výdavkoch, ktoré
súvisia s poskytnutou dotáciou,
c/ kópie všetkých účtovných dokladov , ktoré sa viažu k poskytnutej dotácii alebo zoznam účtovných
dokladov, ako je táto dotácia zúčtovaná v účtovníctve príjemcu.

Článok VIII
Sankcie za porušenie zmluvných podmienok
1.Ak príjemca dotácie pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe tejto
Zmluvy neplní dohodnuté zmluvné podmienky, alebo postupuje v rozpore so zákonom o rozpočtových
pravidlách alebo so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
č.3/2012 je Mesto oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie celej dotácie.

2.Nedodržanie alebo porušenie podmienok uvedených v tejto zmluve sa považuje za porušenie
rozpočtovej disciplíny.
3. Ak príjemca dotácie poruší pri nakladaní s poskytnutými finančnými prostriedkami rozpočtovú
disciplínu, je povinný neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu finančných prostriedkov odviesť
Mestu a zaplatiť mu penále vo výške 0,2% z neoprávnene použitej alebo zadržanej sumy za každý
začatý deň omeškania s úhradou odvodu alebo neoprávneného použitia poskytnutých finančných
prostriedkov.
Článok IX
Záverečné ustanovenia
1.Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva obsahuje slobodné, vážne a zrozumiteľné prejavy ich vôle.
2.Zmluvné strany obsahu zmluvy rozumejú, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.
3.Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4.Zmeniť a doplniť ustanovenia tejto zmluvy je možné len formou písomného dodatku ku Zmluve.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po zverejnení na stránke mesta www.nováky.sk.

V Novákoch dňa 3.12.2012

...........................................................
Ing. Dušan Šimka
Primátor mesta Nováky

...........................................................
Ing. Stanislav Gurský, predseda
Spolku priateľov Bane Nováky

