
ZIMLUVA
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu zdľuženia

Mĺkľoľegión Hoľné Kysuce v roku 2018

Poskytovatel':

Mikľoľegiĺĺn Horné Kysuce _zdruźenie obcí
Jašíkova L78
023 54 Turzovka
Zastupené: pľedsedom zdruŽeniap. JUDr. Ľubomírom Golisom' primátorom mesta
Turzovka
ĺČo zlgoslgt
Číslo účtu: 7 7 46087 0O1 /5600

Konečný pľĺjímatel':

Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka
Zastűpená: primátorom JUDr. Ľubomírom Golisom
ICO:00314331
Číslo účtu: 0204617 0O2l 5600

Uzavreli v zmysle $ 51 zákona č,. 40/1964 Z. občianskeho zákonníka v zneni neskorších
predpisov

L
Pľedmet zmluvy

1. Mikľoregión Homé Kysuce v zmysle Uznesenia zo stretnutia starostov MHK č:.1l2ol8 zo
dňa 13.06.2078, ktorým schválilo Rozpočet na ľok 2018, poskýuje príjemcovi finančnú
dotáciu vo výške 200,- EUR, slovom dvesto EUR.

2. Dotácia bude použitá na nfülady spojené s realizáciou ľegionálneho podujatia v obci
prijímateľa.

3. Prijímateľ vy'hlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

il.
Spôsob platby

1. Finančná dotácia bude poskytnutábezhotovostným prevodom zilčbl Mikľoregiónu Hoľné
Kysuce na účet prijímateľa nazźklade tejto zmluvy jednorazovo

2. Poskýovateľ dotácie zašle predmetnú čiastku na účet konečného prijímateľa dotácie do 5

kalendárnych dní odo dňa podpísania zmluvy oboma zmluvn;iľni stranami.
3. V prípade, ak sa zmeninäzov, zasfupenie, adresa, sídlo, IČo, DIČ, alebo číslo bankového

účtu v peňaŽných ústavoch, kuŽdá zo zmlvvných stľrán je povinná oznámtť bezodkladne
tuto skutoěnosť druhej zmluvnej strane najneskôr však v lehote 7 kalenđárnych dní od
okamihu, kedy táto zmena nastala.
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ilI.
Iné dohodnuté podmienky

1. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskýnutú finančnú dotáciu na účely uvedené vtejto
zmluve v zmysle bodu I. tejto zmluvy.

2. Prijímateľ dotácie je povinný zabezpeěiť preukázateľným spôsobom publicifu
o poskýnutí dotácie z rozpoč.tu poskýovateľa.

3. Poskýovateľ si vyhradnlje právo kontroly použitia pridelených finančných prostľiedkov.
4. Pľijímatel'povinný finančnrĺ dotácĺu vyčerpať do 31.12.2018.
5. Pľijímatel' je povinný bezodkladne predložĺt' doklady o účelovom čerpaní

poskytnutej dotácie najneskôľ však do 31.12.2018.
6. Dotácia môŽe bý zučtovaĺá ina regionálne podujatie uskutočnené pľed podpisom

zmluvy, od dátumu schválenia rozpočtu na ľok 2018 starostami vMikroregióne Horné
Kysuce dňa 13.06.2018 za podmienky, Že podujatie bolo zrealizované v súlade s touto
zmluvou.

7. Pńjímatel' je povinný pľedloŽit' spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5
tohto článku stručné zhodnotenie účelu pouŽitia vrátane preukźnania, Že podujatie bolo
zrealizované s finančným príspevkom Mikroregiónu Hoľné Kysuce.

8. Pľijímatel', ktolý nepľedloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo ju použije na iný
účel, ako je v tejto zmluve stanovené v bode I., je povinný finančnú dotáciu vľátit'na
űč'et zdruźenia Mikľoregĺónu Horné Kysuce, najneskôr do 31.12.2018.

ľ.
Zá.ľerečné ustanovenia

1. Prijímateľ je povinný pri obstarávaní tovaľov, sluŽieb a verejných prác postupovať podl'a
platného zttkona o veľejnom obstarávaní.

2. obidve zmluvné strany vy'hlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú
svojim podpisom.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť aúčinnosť dňom jej podpísaním oboma zmluvnými
stranami.

4. Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zktorýchkažđá zo zm|uvných strán dostane
po jednom vyhotovení.

V Turzovke dňa. 5,? zaĺł V Turzovke dňa ... .Ť ?' LĹ'/i
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