
ZľILUVA
č. DoT_00512018

o poskytnutí dotácie podl'a platného VZN o poskytovaní dotácií schváleného MsZ
z ľozpočtu mesta na rok 2018

Člĺnoľ I.
Účastnícĺ zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stred č. 178
0Ż3 54 Turzovka
ZgstĘené: p. JUDr. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
ICO: 00314331
DIČ;2020553315
Č. ĺ.: ozoł61700215600 Prima banka Slovęnsko

Ziadatel':
Dobľovol'ný hasičský zbor Tuľzovka
023 54 Turzovka
Zastiryený: p. Jozef BadŽgoň
ICO:00177474
Č. ĺ.: srzo 0900 0000 0003 l2gg 7583

čHnok II.
Pľedmet zmluvy

2.I Táto zmluvasauzatvźlranazák|ade $ 2 platného VZN o poskytovaní dotácií ztozpoćtu
mesta, ktoým mestské zastupiteľstvo schválilo qýšku dotácię pte organizácie jednotlivcov
ztozpoötu mesta pre rok 2018.

2.2 Poskytovateľ sazavazuje poskytnúť dotáciu na vykonávanie činnosti DHZ.
2.3 Pľijímateľ sa zavazuje použiť poskytnutú dotáciu na zabezpečenie:

o Výročnej členskej schôdze
o Slávnosť sv. Floľiána
. oslava 140. rokov za|oženiazboru
o Paľtneľské návštevy a stretnutia s hasiěským zborom Metylovice
o otganizovanie a zúěastňovanie sa sűťaží

Dotácia je účelovo viazaná_ nfüup materiálu, vychádzkoqých uniforiem, ocenenia,
občeľstvenie, doprava.

článok III.
čas a vykonávanie činností

3 ,I Žiadateľ sa zavazuje poskytnutú dotáciu použiť v priebehu ľoka 201 8 na účęl uvedený
v bode 2.3 tejto zmluvy.



Clánok IV.
Výška a účel poskytnutia dotácie

4.1 Poskytovateľ dotácie poskytuje žiadateľovi Íinančnú dotáciu na úěel uvedený v Članku lI.
tejto zmluvy na rok 2018 vo výške 1 500,_ €, slovom: Jedentĺsícpät'sto eur.

4.2 Poskytovateľ sazaväzuje poskytnúť dotáciu žiadateľovi uvedenú v Článku II. tejto zmluvy,
do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy.

Ą3 Żiadateľ je povinný po zrealizouani čin''osti, na ktoru bola poskytnutá účelová dotácia
z rozpočtu do 30 dní, najneskôr však do 1 5. 12.2018, odovzdať na finančné oddelenie
poskýovateľa písomnú spľávu o pouŽití dotácie.
K spľáve o vyúčtovaní poskytnutých Íinaněných prostriedkov pľijímateľ pľedloŽí kópie
účtovných dokladov preukazujúcich ich čeľpanie. Účtovné doklady musia mať všetky
náleŽitosti, ktoré určuj e zákon o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom (napr.
prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien a pod.)

4.4 y prípade nedodržania účelu poskýnutej dotácie' nedodrŽania 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
poskýovateľa a to na ě. ú. 020461700215600 vedeného v Prima banke Slovensko, a. s.
V pľípade nedodrŽania tohto termínu má Mesto Tuľzovka právo na penále vo výške O,l Yo za
kaŽdý deň odo dňa omeškania teľmínu pľe zaslanie dotácie zo sumy nevyúčtovanej dotácie
až do doby vľátenia najviac do výšky poskytnutej dotácie.

čunok V.
časové a účelové použĺtie finančnej dotácie

5.1 Pri pouŽití ťrnančných prostriedkov je potrebné dodľŽiavať hospodárnosť a efektívnost'ich
vynakladania.

5.2 Yýđavky na zúčtovanie poskytnutej dotácie sú výdavky vynaložené v roku 2018' t. j.
i výdavky vynaloŽené pľed podpisom zmluvy na účel uvedený v článku II tejto zmluvy.

5.3 Ziadatel'v ľámcĺ rĺčelového plnenia apoźitia finančnej dotácie saza.väzuje počas celej
doby ľealizácie svojej činnosti pľopagovat'poskytovatel'a dotácie t. j. MEsTo
TURzovKA - slovom, písmom, gľaficky.

Clánok VI.
Doba platnosti zmluvy

6.l Táto zmluva salzatvárana dobu určitú od 1. 1. 2018 do 15. 12.2018.
6.2 Pi ukoněení doby platnosti zmluvy je žiadateľ povinný zűćtovať poskýnutú dotáciu ku dňu

ukončenia doby platnosti zmluvy, v pľípade nevyčerpania alebo nedoloženia potľebných
dokladov dotáciu vtátiť v termíne do 15. 12. 2018 ako je uvedené v Článku IV. odst. 4.

článok VII.
osobitné ustanovenia

7.1 Finančná dotácia bude zaslaná na účet žiadateľa.



čunok VIII.
Zäverećné ustanovenia

8.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
8.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch exempláľoch, z ktorýchkaždázo zmIuvĺých strán dostane

po jednej.
8.3 Zmluvné strany si zmluvu pľečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvľdzujú vlastnoručnými

podpismi.

V Turzovkę dňa: Jł z uĺl

MISTO TURZOVKA

023 54
22

ń^^ń^l ,.\l'"'/'

Zĺ]0R


