Zmluva o poskytnutí

finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Detva na
prevádzkovanie
"Areálu Kúpaliska"
uzatvorená podl'a § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ČI.1 Zmluvné

strany:

Poskytovater:

Mesto Detva, zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Šufliarským
IČO: 00319805
DIČ: 202131865100
Bank. spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s. retailova pobočka Detva
Číslo účtu
: 19724 - 412/0200
( d'alej len ako poskytovatel')

Prijímater:

Eleonóra Čipčalová
Dolinky 7,96212 Detva
IČO:46228659
č.účtu: 0403893616/0900
( d'alej len prijímatel')

Článok II.
Úvodné ustanovenie
Poskytovatel' poskytuje finančné prostriedky z rozpočtu Mesta Detva položka 08.1.0.644002,
ktorý bol schválený dňa 28.4.2011 uznesením MsZ č. 59/11.
Článok III.
Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je stanoveniepodmienok,
na základe ktorých poskytovatel'
poskytne prijímatel'ovi finančné prostriedky z rozpočtu mesta Detva
na zabezpečenie
prevádzkovania
.Areálu kúpaliska" a spósobu, akým bude zo strany poskytovatel'a
vykonávaná kontrola použiti a predmetných finančných prostriedkov. Poskytovatel' poskytne
prijímatel'ovi finančné prostriedky na splnenie účelu stanoveného v článku IV. bode 2 tejto
Zmluvy. Poskytovatel' poukáže finančné prostriedky na účet prijímatel'a.
Článok IV.
Druh a účel použitia finančných prostriedkov
1. Poskytovatel' poskytne finančné prostriedky uvedené v tomto bode Zmluvy prijímatel'ovi
na účel špecifikovaný v článku IV. bode 2 tejto Zmluvy, t.j. 10 000 € v 3 splátkach
nasledovne:
1. splátka vo výške 4 OOO€do 6.5.2011
2. splátka vo výš ke 3000€ do 15.6.2011
3.splátka vo výš ke 3000€ do 15.9.2011
Druhá splátka bude prijímatel'ovi vyplatená až po preukázaní povolení na otvorenie
prevádzky .Areálu kúpaliska" od úradu verejného zdravotníctva.
2. Finančné prostriedky z rozpočtu Mesta Detva budú poskytnuté a použité za účelom
prevádzkovania "Areálu kúpaliska" zahřňajúceho:
a) napúšťanie a čistenie bazénov
b) personálne zabezpečenie kúpaliska
c) oprava a revízie technológie na čistenie a vykurovanie bazénov
d) rozšírenie mobiliáru (smetné koše, ležadlá, protišmykové rohože, slnečníky, stojany
na bicykle)
e) zakúpenie športových potrieb na zapožičiavanie
f) zakúpenie termoplachiet
g) oprava sanity (WC, sprchy, umyvárene)
h) výdavky za spotrebu elektrickej energie
i) oplotenie areálu kúpaliska

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Prijímatel' sa zavazuje poskytnuté finančné prostriedky použit' výlučne v súlade s účelom
tejto Zmluvy.
2. Akékol'vek zmeny v poskytnutí finančných prostriedkov
podl'a Zmluvy budú na základe
dohody zmluvných
strán uskutočnené
formou písomného
a očíslovaného
dodatku
schváleného a podpísaného oboma zmluvnými stranami, ktorý bude tvorit' neoddelitel'nú
súčast' tejto Zmluvy.
3. Prijímatel' je povinný pravidel ne
raz mesačne písomne informovat' poskytovatel'a
o použitých finančných prostriedkoch, o vecnom plnení účelu Zmluvy stanovenom v článku
IV. tejto Zmluvy a zasielat' mesačne finančné prehl'ady, preukazujúce použitie poskytnutých
finančných prostriedkov podl'a tejto Zmluvy až do doby úplného vyčerpania poskytnutých
finančných prostriedkov. Finančný prehl'ad zasiela prijímatel' najneskór do 25-teho dňa
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli finančné
prostriedky použité.
Článok VI.
Sposob nakladania s poskytnutými finančnými prostriedkami
1. Na hospodárenie s prostriedkami poskytnutými prijímatel'ovi v súlade s touto Zmluvou
platia príslušné ustanovenia zákon Č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
2. Prijímatel' zodpovedá za účelné, hospodárne a efektívne použitie finančných prostriedkov
a ich riadne vedenie v účtovnej evidencii. O príjmoch a výdavkoch poskytnutých finančných
prostriedkov bude prijímatel' viest' osobitnú evidenciu, ktorej podpísanú kópiu je povinný
odovzdat' po vyčerpaní finančných prostriedkov.
3. Prijímatel' je povinný kedykol'vek na požiadanie poskytovatel'a poskytnút' doklady o čerpaní
finančných prostriedkov, umožnit' poskytovatel'ovi nahliadnutie do osobitnej evidencie
a preukázat' splnenie účelovosti stanovenej touto Zmluvou.
4. Prijímatel' je povinný zabezpečit' vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých
poskytovatel'om podl'a tejto Zmluvy v termíne do 1 mesiaca ode dňa skončenia prevádzky
a spósobom stanoveným v príslušných právnych predpisoch s výnimkou faktúr za spotrebu
elektrickej energie, vody, ktoré budú priložené ku kompletnému vyúčtovaniu po ročnej
uzávierke. Vyúčtovanie musí obsahovat' vecné vyhodnotenie aktivít, finančné zúčtovanie
aktivít podložené platnými účtovnými dokladmi. Poskytovatel' je tiež povinný tieto doklady
riadne archivovat'. Za zúčtovanie
poskytnutých
finančných
prostriedkov
zodpovedá
poskytovatel'.
5. Poskytovatel' má právo vykonat' kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými
prostriedkami podl'a tejto Zmluvy, vrátane práva požadovat' všetky dokumenty týkajúce sa
hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami.
6. Kontrolu správnosti, účelnosti, hospodárneho a efektívneho vynakladania poskytnutých
finančných prostriedkov vykonáva poskytovatel'.
Článok VII.
Odstúpenie od Zmluvy
1. V prípade, že poskytovatel' nepoužije poskytnuté finančné prostriedky v súlade
s predmetom a účelom alebo poruší článok VI ods. 4 tejto Zmluvy a poskytovatel' zistí toto
porušenie, rnóže poskytovatel' odstúpit' od Zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom doručenia
písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy prijímatel'ovi.
2.Ak nastane situácia podl'a článku VII bodu 1, prijímatel' je povinný do 30 dní od doručenia
písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátit" poskytovatel'ovi finančné prostriedky,
ktoré mu boli poskytnuté.
3. Poskytovatel' nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknút' odstúpením od Zmluvy.
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Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Túto Zmluvu je možné meniť a doplňat' len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
formou písomných
a očíslovaných
dodatkov
schválených
a podpísaných
zmluvnými
stranami, ktoré budú tvoriť neoddelitel'nú súčasť tejto Zmluvy.
2. V prípade akýchkol'vek nejasností alebo nedorozumení sa obidve zmluvné strany
zavazujú riešiť vzniknuté spory vzájomnou dohodou a až po neúspešných rokovaniach sa
obrátia so svojimi nárokmi na vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých poskytovatel' obdrží 2 rovnopisy a 1
prijímatel'.
5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta.
6. Zmluvné strany po prečítaní textu tejto Zmluvy zhodne prehlasujú, že zneniu Zmluvy
porozumeli a že túto Zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vole, na znak čoho
pripájajú pod jej znenie svoje podpisy.
7. Táto Zmluva je uzatvorená v súlade so zákonom Č. 583/2004 Z.z a s VZN Mesta Detva Č.
11/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
8. V prípade, ak niektoré ustanovenie
tejto zmluvy je neplatné,
neúčinné alebo
nevykonatel'né alebo sa takým stane neskór, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto
zmluvy, ktoré zostávajú naďalej platné, účinné a vykonatel'né. Zmluvné strany sa zavazujú
vzájomnou dohodou, bezodkladne po zistení neplatnosti, neúčinnosti alebo nevykonatel'nosti
niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonatel'né
ustanovenie tejto zmluvy novým ustanovením, ktoré je platné, účinné a vykonatel'né a ktorá
najviac
zodpovedá
póvodne
zamýšl'anému
účelu
neplatného,
neúčinného
alebo
nevykonatel'ného ustanovenia a ktoré najrna nebude predstavovať zrejmú výhodu alebo
nevýhodu niektorej strany na úkor alebo prospech strany druhej. Strany sa zavazujú
v takomto prípade pozmeniť aj ostatné ustanovenia tejto zmluvy tak, aby nahradeným
dojednaním boli v celkovom vzájomnom plnení strán splnené vyššie uvedené predpoklady.
Do doby, pokial' takáto dohoda medzi stranami nebude uzavretá, rovnako aj v prípade, ak
k nej vóbec
nedojde,
použijú sa na nahradenie
neplatného,
neúčinného
alebo
nevykonatel'ného ustanovenia iné ustanovenia tejto zmluvy a ak také ustanovenia v nej
obsiahnuté nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov.

V Detve, dňa 01.05.2011
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prijímatel'

