ZMLUVA O POSKYTNUTÍ

DOTÁCIE

ČI. I

ZMLUVNÉ STRANY

1. Príjemca:

Štatutárny orgán:

2. Poskytovateľ:
Štatutárny orgán:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Technické služby Ružomberok, a.s.
Pivovarská 9, 034 01 Ružomberok
Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10250/L
Ine. Pavol Jeleník, PhD., predseda predstavenstva

Mesto Ružomberok
Námestie A. Hlinku 1, 034 16 Ružomberok
PaedDr. Ján Pavlík, primátor mesta
315737
Príma Banka Slovensko, a.s.
8300861001/5600

ČI. II
ÚČEL DOTÁCIE

1. Dotácia podľa tejto zmluvy je účelová a poskytuje sa na čiastočnú úhradu prevádzkových
nákladov spojených s realizáciou projektu „Zberný dvor odpadov" v zmysle čl. III. odstavec
b/ dodatku č.l zo dňa 27.12.2007 k Zmluve o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov taktiež zo dňa 27.12.2007.
2. Dotácia je určená na krytie osobných nákladov pracovníkov zberného dvora a nákladov na
uloženie odpadov, ktoré n i e j e možné zhodnotiť u oprávnených organizácií.

čl. III
VÝŠKA DOTÁCIE
Výška dotácie je určená v kapitole - nakladanie s odpadmi - rozpočtu Mesta Ružomberok
na príslušný kalendárny rok. Pre rok 2013 je stanovená vo výške 41 000.- EUR, slovom
štyridsaťjedentisíc EUR s DPH.

čl. IV
TERMÍN POSKYTNUTIA DOTÁCIE
Dotácia sa poskytne v dvanástich rovnomerných platbách na základe odsúhlasenej faktúry
vystavenej príjemcom dotácie na jeho účet.

čl. V
TERMÍN PREDLOŽENIA VYÚČTOVANIA DOTÁCIE
Vyúčtovanie nákladov podľa čl. II ods.2. bude predložené do 15.12.2013.

čl. VI
SANKCIE ZA PORUŠENIE ZMLUVNÝCH P O D M I E N O K
V prípade nevyúčtovania dotácie resp. jej použitia na iný účel ako bola určená je príjemca
povinný túto vrátiť na účet poskytovateľa do 5 dní po zistení tejto skutočnosti.

čl. VII
OSTATNÉ UJEDNANIA
Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých 3 dostane poskytovateľ a 1
príjemca. V prípade akýchkoľvek zmien budú tieto urobené písomne formou dodatku po
dohode oboch zmluvných strán.

V Ružomberku dňa 3.1.2013

za p/íjemcu

Ing. Pavol Jeleník, PhD.
predseda predstavenstva

PaedDr. Ján Pavlík
primátor mesta
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