
Zmluva

o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdeLávanie

uzavretá medzi

1.    zmluvnou stranou

IČO
Bankové spojenie

ďalej len „obec"

2.    zmluvnou stranou

IČO
Bankové spojenie

ďalej Len „prijímatel"

Obec Nedožery- Brezany
Družstevná č. 367
97212 Nedožery-Brezany
Zastúpená:  JUDr. Martin Mokrý,  starosta obce
00 318 302
SK 26 0200 0000 0000  1842 9382 VÚB, a.s.

a

Mesto Prievidza, Námestie slobody  14, 97101  Prievidza
Zastúpené : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

00318442
SK30 5600 0000 0090 0009 7018 , Prima banka, a.  s.

1.

Predmetom    tejto    zmluvy    sú    podmienky         poskytnutia    finančných    prostriedkov
prijímateľovi   z rozpočtu   obce   Nedožery-Brezany   v súlade   s VZN      č.   9/2011   o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce.

11.

1.    Vsúlade  s     u2nesením     OcZ  obce  Nedožery-Brezany  č.   4/2016,   ktorým  bolo   schválené
rozpočtové   opatrenie   č.    1/2016,   obec   poskytne   finančné   prostriedky   prijímateľovi      na
základe jeho žiadosti  na deti vo veku od 5  do  15  rokov s trvalým pobytom v obci Nedožery-
Brezany, t. j.  spolu 360 € (slovom tristošest'desiat eur)

2.    Finančné  prostriedky    poskytne  obec  na    účet  prijímatel'a  v   jednej   splátke  do   10  dní  od
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

111.

1.    Prijímateľ je  povinný  viesť  uvedené  prostriedky  vo  svojom  účtovníctve  v zmysle  platných

právnych predpisov.



2.    Prijímatel'  je  povinný  použit'  finančné  prostriedky   len  ako  dotáciu  na  mzdy  aprevádzku
Centra voľného času  SPEKTRUM,  ul. K. Novackého  14,  971  01    Prievidza a pri vyúčtovaní
dodržiavať VZN obce Nedožery-Brezany č. 9/2011  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

3.    V prípade porušenia povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy bude obec   postupovat' podľa §
31   zákona  č.  523/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  v znení  a doplnení
neskorších zmien a doplnkov

IV.
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vidza.

V.

Táto  zmluva  bola  vyhotovená  v 2  exemplároch,  z ktorých    každá  zmluvná  strana  dostane  po
jednom vyhotovení.

VI.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnost' dňom
nas!edujúcim po dr`_i  z`.Jerejnenia.

Prievidzi,  dňa   29.4.2016 V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 29.4.2016


