Z m l u v a č. 01/2012
o poskytnutí finančnej dotácie
Zmluvné strany:
1. Mesto Trenčianske Teplice
v zastúpení: PhDr. Štefanom Skultétym, primátorom mesta
sídlo: M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00 312 088
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
č. ú.: 0643679002/5600
(ďalej len zmluvná strana 1)
2. Rodinné centrum Ovečka
v zastúpení: Mgr. Michaela Fedorová
sídlo: Nádražná 10, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42145783
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. ú.: 0275513753/0900
(ďalej len zmluvná strana 2)
uzatvárajú túto zmluvu podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, o poskytnutí finančnej dotácie:
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Zmluvná strana 1 sa zaväzuje poskytnúť zmluvnej strane 2 finančnú dotáciu na rok 2012 vo výške
3 600 Eur , slovom tritisícšesťsto Eur . Dotácia bude poskytovaná čiastkovo, vo výške 300 Eur
mesačne, vždy do 20. kalendárneho dňa príslušného kalendárneho mesiaca a to po podpísaní tejto
zmluvy oboma zmluvnými stranami.
2. Finančná dotácia bude poskytnutá na účet zmluvnej strany 2 .
3. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na rok 2012 ako účelovú dotáciu,
na pokrytie nákladov spojených s úhradou nájomného za užívanie nebytových priestorov č. I a č. IV,
nachádzajúcich sa na prízemí bytového domu s. č. 1830, na Nádražnej ulici v Trenčianskych
Tepliciach..
4. Zmluvná strana 2 je povinná vykonať zúčtovanie poskytnutej finančnej dotácie na základe
účtovných dokladov a toto predložiť v písomnej forme na MsU, najneskôr do 31. 12. 2012.
K zúčtovaniu je povinná priložiť fotokópie účtovných dokladov, na ktoré sa v zúčtovaní odvoláva.
5.

Pri nesplnení zmluvne stanovených podmienok poskytnutia finančnej dotácie (článok I. bod 3.a 4.
tejto zmluvy) j e zmluvná strana 2 povinná poskytnutú finančnú dotáciu vrátiť zmluvnej strane 1
v poskytnutej výške do 30 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o nesplnení zmluvných
podmienok.

Článok II.
Osobitné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára v súlade s rozpočtom Mesta Trenčianske Teplice.
2.

Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zmluvná strana 1 obdrží dve vyhotovenia
a zmluvná strana 2 jedno vyhotovenie.

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
4.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

V Trenčianskych Tepliciach dňa
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Mgr. Michaela Fedorová
zástupca Rodinného centra Ovečka
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PhDr. Štefan Škultéty
primátor mesta

