
Z:rMLUVA

č. DoT_00412018

o poskytnutí dotácĺe podl'a platného VZN o poskytovaní dotácií schváleného MsZ
z rozpočtu mesta na ľok 2018

článok I.
Účastníci zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stľed č. 178
023 54 Turzovka
Zastúpené: p. JUDľ. Ľubomírom Golisom, primátoľom mesta
lČo: ooltąllt
DIČ:Ż020553315
Č. ĺ.: ozoą61700215600 Prima banka Slovensko

Ť'iadatel'z
Dámsky klub
Stľed 20
023 54 Turzovka
Zast'6peĺý : PaedDr. Eleonóra Nekoľancová
ĺČ,o: ązzzslEl
Č. ĺ.: srł: 0900 0000 0050 4617 1350

čHnot II.
Predmet zmluvy

2.I Táto zmluvasauzatvźranazźlklade $ 2 platného VZN o poskytovaní dotácií zrozpoćtu
mesta, ktoým mestské zastupiteľstvo schválilo qišku dotácie pre organizácie jednotlivcov

ztozpoćtu męsta pľe ľok 2018.
2.2 Poskytovateľ saiavazuje poskytnúť dotáciu na oľganizovanie kultúľnych, spoločenských,

p oznttv acích, športo qých a vzdel ávac í ch akci í.

2.3 Pľij ímateľ sa zaväzuje poskýnutú dotáciu pouŽiť na zabezpečenie akcie :

. Spoločenská etiketa pľe dámy
o Poznávaci zäjazd Banská Stiavnica a okolie
o Popoludnie s labkami

Dotácia jé úěelovo viazaná: nákup audiovizuálnych pomôcok, pľopagačných mateľiálov,

ocenení, nájom prenajatých pľiestorov, úhradu časti výdavkov na dopravu.

článox III.
čas u vykonávanie čĺnností

3.I iiadateľ sazavazuje poskýnutú dotáciu použiť v priebehu ľoku 2018 na oľganizovanie

kultúľnych, spoločenských, poznttvacich, športových avzdeltlvacích akcií, na pođporu

dobľočinných akcií' na vytvorenie moŽnosti sa stľetávania všetkých žien na účeluvedený

v bodę 2.3 tejto zmluvy.



čhnok IV.
Výška a účel poskytnutia dotácie

4.1 Poskytovateľ dotácie poskytuje Žiadateľovi finančnú dotáciu na účel uvedený v ČHnku II.
tejto zmluvy na rok 2018 vo výške 700,_ €, slovom: Sedemsto eur.

4.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu žiadateľovi uvedenú v ČHnku II. tejto zmluvy,
do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy.

4.z Žiadateľ je povinný po zrealizouani činnosti, na ktoru bola poskytnutá účelová dotácia
zrozpočtu do 30 dní, najneskôr však do 15. 12.2018, odovzdať na finančné oddelenie
poskytovateľa písomnú spľávu o použití dotácie.
K správe o vyúčtovaní poskýnutých ťrnančných prostľiedkov prijímateľ predloží kópie
účtovných dokladov preukazujricich ich čerpanie. Účtovné doklady musiä mať všetky
náleŽitosti, ktoré uľčuj e zźtkon o úětovníctve, ako aj pľílohy k účtovným dokladom (napr.
prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien a pod.)

4.4 v pľípade nedodľŽania účelu poskytnutej dotácie, nedodľžania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie alebo nezľea|izovania činnosti na akú bola dotácia poskytnutá, je
žiadateľ povinný v termíne do 15. 12.2018 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet
poskytovateľa a to na č. ú. 020461700215600 vedeného v Pľima banke Slovensko, a. s.
V pľípade nedodržania tohto teľmínu má Mesto Tuľzovka pľávo na penále vo výške O,I %oza
každý deň odo dňa omeškania termínu pre zaslanie dotácie zo srrmy nevyúčtovanej dotácie
aŽ do doby vrátenia najviac do výšky poskýnutej dotácie.

čHnok V.
časové a účelové použĺtĺe finančnej dotácĺe

5.1 Pri použití finaněných prostriedkov je potrebné dodrŽiavať hospodárnosť a efektívnosť ich
vynakladania.

5.2 Výdavky naztčtovanie poskytnutej dotácie sú výdavky vynaložené v ľoku 2018, t. j.
j wdavkľ vynaložené pred podpisom zmluvy na účel uvedený v ělánku II tejto zmluvy.

5.3 Ziadatel'v rámci účelového plnenia a požitia finančnej dotácie sa zaväzuje počas celej
doby realizácie svojej činnosti pľopagovat'poskytovatel'a dotácie t. j. MEsTo
TURZOVKA _ slovom, písmom, graficky.

Clánok VI.
Doba platnosti zmluvy

6.1 Táto zmluva sauzatvárana dobu určitú od 1. 1. 2018 do 15.12.2018.
6.2 Pri ukončení doby platnosti zmluvy je žiadateľ povinný zučtovať poskytnutú dotáciu ku dňu

ukončenia doby platnosti zmluvy, v prípade nevyčeľpania alebo nedoloŽenia potľebných
dokladov dotáciu vrétiť v teľmíne đo 15. 12.2018 ako je uvedené v Členku IV' odst. 4.

čHnok VII.
osobĺtné ustanovenia

7.1 Finančná dotácia bude zaslaná na účet žiadateľa.



čHnoľVIII.
Závereóné ustanovenĺa

8.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stľanami.
8.2 Zm|uva je vyhotovená v dvoch exemplaľoch, zktoýchkaŽdőzo zmlvvných strán dostane

po jednej.
8.3 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, ěo potvrďzljí vlastnoručnými

podpismi.
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