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ZMLUVA

o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2020

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-14/2020TR

Článok I.
Účastníci zmluvy

Poskytovateľ:
MESTO TURZOVKA
Stred č. 178
023 54 Turzovka
Zastúpené: p. JUDr. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
IČO: 00314331
DIČ:2020553315
Č. ú.: 0204617002/5600 Prima banka Slovensko

Žiadateľ:
Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka
Jašíkova 179
023 54 Turzovka
Zastúpený: p. Darina Bajáková
IČO: 00145254
Bankové spojenie: SK83 560000000077 4682 9001

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Táto zmluva sa uzatvára v zmysle § 51 zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona Č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Č. 312019 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Turzovka, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií.

2.2 Dotácia sa poskytuje na podporu všeobecne prospešných služieb
• Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

Článok III.
Účel a lehota použitia dotácie

3.1 Dotácia sa poskytuje na náklady spojené so zabezpečením akcie:
• Ľudová hudba Gernátovci

3.2 Príjemca sa zaväzuje použiť dotáciu v súlade s článkom III, ods. 3.1 na tento účel: náklady
na dopravu, obstarávanie a nevyhnutná údržba krojových súčastí, hudobných nástrojov
a dobových rekvizít.

3.2 Príjemca dotácie ju môže použiť v lehote do 15. 12. 2020
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Článok IV.
Výška dotácie a spôsob platby

4.1 Poskytovateľ dotácie poskytne žiadateľovi finančnú dotáciu na účel uvedený v článku III.
tejto zmluvy na rok 2020 vo výške 600,- €, slovom: Šest'sto eur.

4.2 Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu mesta na účet príjemcu
na základe tejto zmluvy.

Článok V.
Vyúčtovanie dotácie

5.1 Príjemca môže finančnú dotáciu čerpať do 15. 12. 2020.
5.2 Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie

najneskôr však do 20. 12.2020 v súlade s článkom č. IX, VZN č. 3/2019 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Turzovka.

5.3 Nepoužité finančné prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť na účet mesta, z ktorého boli
poskytnuté, najneskôr do 20. 12.2020.

5.4 Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie je povinný finančnú dotáciu v plnej
výške vrátiť na účet mesta, najneskôr do 31.12.2020.

5.5 Príjemca, ktorý použije dotáciu na iný účel, ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný
vrátiť dotáciu vo výške neoprávnene čerpanej dotácie na účet mesta.

Článok VI.
Iné dohodnuté podmienky

6.1 Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a prác dodržiavať hospodárnosť
a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a postupovať podľa platného zákona
o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

6.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
6.3 Ak prijímateľ dotácie nedodrží podmienky poskytnutia dotácie, ako aj povinnosti

vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisova zo zmluvy, toto konanie sa považuje za
porušenie finančnej disciplíny a mesto uplatní sankcie podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

6.4 Výdavky na zúčtovanie poskytnutej dotácie budú výdavky vynaložené v súlade s článkom III
tejto zmluvy v roku 2020.

6.5 Príjemca sa zaväzuje v rámci účelového plnenia a požitia finančnej dotácie počas celej doby
realizácie svojej činnosti propagovať poskytovateľa dotácie t. j. MESTO TURZOVKA
- slovom, písmom, graficky.

6.6 Príjemca sa zaväzuje bezodkladne oznámiť mestu Turzovka každú zmenu, napr. zmenu sídla
organizácie, štatutárneho orgánu, bankového účtu.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.1 Poskytnutie dotácie bolo schválené na zasadnutí MsZ dňa 27.2.2020, v rozpočte mesta
Turzovka na rok 2020 v programe 9 - kultúra uznesením Č. 6-27/2-2020.

7.2 Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dva rovnopisy dostane poskytovateľ
a jeden rovnopis príjemca dotácie.

7.3 Táto Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2020 nadobúda platnosť
dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po jeho
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zverejnení na webovom sídle mesta Turzovka.
7.4 Zmluvné strany zmluvu podpísali a oprávnený zástupca žiadateľa prehlasuje, že je

oprávnený podpísať zmluvu za žiadateľa, je spôsobilý k právnym úkonom, že sa s obsahom
zmluvy oboznámil ,v plnom rozsahu jej porozumel, súhlasí s jej obsahom a významom a je
si vedomý, že v prípade porušenia zmluvných podmienok môže poskytovateľ žiadať vrátenie
časti alebo i celej dotácie, za čo berie osobnú zodpovednosť.

V Turzovke, dňa ~:): 2020 v ~.f{..Z!:.V:~ , dňa 9...0.: 2020

Kultúrne a spoločenské stredisko
02354 TURZOVKAA . fl}
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