
Zmluva c. 01/2012

o poskytnutí dotácie z rozpoctu Mesta Žarnovica
( v zmysle VZN C. 7/2009 O poskytnutí dotácií z rozpoctu mesta)

Úcastníci zmluvy:

Poskytovatel' dotácie
Mesto Žarnovica
so sídlom: Mestský úrad

Námestie SNP C. 33
96681 Žarnovica

štatutárny zástupca: Kamil Danko, primátor mesta
bankové spojenie: VÚB, a.s. Žiar nad Hronom
císlo úctu: 14824422/0200
ICO: 00321117

a

Prijímatel' dotácie
Obcianske združenie ŽARNOVICKÁ NÁDEJ
so sídlom: Potocná 9

966 81 Žarnovica

štatutárny zástupca : Adela Kovácová
bankové spojenie: VÚB
císlo úctu: 2320554853/0200
ICO: 42013097
DIC : 2022425837

uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpoctu mesta

Clánok 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie financnej dotácie z rozpoctu Mesta Žarnovica prijímatel'ovi
dotácie vo výške 500,- eur, slovom pätsto eur.

2. Obcianske združenie Žarnovická nádej poskytnutú financnú dotáciu použije na zabezpecenie
cinnosti komunitného centra:

a. cinnost rómskeho súboru Romane Cavore, technické zabezpecenie, úcast na
festivaloch vrátane dopravy a obcerstvenia

b. obcerstvenie na konkrétnych podujatiach
c. náklady na dopravu na konkrétne podujatia
d. materiálne zabezpecenie krúžkovej cinnosti
e. náklady na zariadenie a vybavenie pocítacovej ucebne a hygienického centra
f. prevádzkové náklady komunitného centra na nájom, energie, vodu, internet, telefón,

drevo, poplatky za komunálny odpad, pocítacovú techniku
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Clánok 2

Forma poskytnutia dotácie

1. Financná dotácia bude prijímate!'ovi poskytnutá bezhotovostným prevodom na úcet
prijímate!'a dotácie najneskôr do 31.3.2012.

Clánok 3
Podmienky použitia dotácie

1. Prijímate!' dotácie sa zaväzuje poskytnutú financnú dotáciu použit na úcely uvedené v tejto
zmluve.

2. Prijímate!' sa zaväzuje poskytnutú financnú dotáciu použit v súlade so všeobecne záväzným
nariadením c. 7/2009 O poskytovaní dotácií z rozpoctu mesta.

3. Prijímate!' sa zaväzuje, že v prípade použitia poskytnutých financných prostriedkov na
dodanie tovaru a na poskytnutie služieb bude postupovat ako obstarávate!' pod!'a zákona NR
SR c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

4. Prijímate!' nesmie financné prostriedky z dotácie použit na alkohol, tabakové výrobky
a odmeny funkcionárom.

5. Prijímate!' dotácie sa zaväzuje, že na všetkých propagacných materiáloch a pri propagácii
aktivít, na ktoré bola financná dotácia poskytnutá uvedie, že sa realizovali s financným
príspevkom Mesta Žarnovica.

6. Prijímate!' je povinný spolu so zúctovaním poskytnutej dotácie predložit strucné písomné
zhodnotenie úcelu jej použitia (vrátane zoznamu úcastníkov na vyúctovaných podujatiach).

7. Mesto si vyhradzuje právo kontroly použitia poskytnutých financných prostriedkov.

8. Hnute!'ný majetok nad 30,- eur, zakúpený z poskytnutej dotácie z rozpoctu mesta je prijímate!'
dotácie povinný používat minimálne 3 roky.

Clánok 4

Vyúctovanie poskytnutej dotácie

Prijímate!' sa zaväzuje predložit Mestu Žarnovica vyúctovanie poskytnutej dotácie v súlade
s clánkom 6 a clánkom 7 VZN c.7/2009 O poskytovaní dotácií z rozpoctu mesta.

Clánok 5
Sankcie

1. V prípade porušenia podmienok uvedených vo VZN c. 7/2009 bude Mesto Žarnovica
postupovat v zmysle clánku c.6 bodu 14) VZN c.7/2009 O poskytovaní dotácií z rozpoctu
mesta.
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2. Nedodržanie podmienok dohodnutých v tejto zmluve sa považuje za porušenie rozpoctovej
disciplíny. Prijímatef, ktorý porušil rozpoctovú disciplínu je povinný neoprávnene použitú
dotáciu vrátit do rozpoctu Mesta Žarnovica.

Clánok 6
Záverecné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pricom každá zo zmluvných strán obdrží po
dva exempláre.

2. Zmluvné strany si zmluvu precítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola uzavretá
v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.

3. Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a úcinnost dnom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia §47a zákona cAO/1964 Zb.
Obcianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Žarnovici 16.3.2012

Adela Kovácová
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-Kamil Danko
primátor mesta


