
ZN{LUVA

č. DoT_002l2018

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

čHnok I.
Účastníci zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stred č. 178
023 54 Turzovka
Zastúpené: p. JUDr. Ľubomíľom Golisom, pľimátoľom mestaI

ICO: 00314331
DIČ:2020553315
Č. ĺ.: ozoą61700215600 Pľima banka Slovensko

Ziadatel'z
PRO COMMUNE
občianske združenie
Pľedmĺer 195
023 54 Turzovka
Zastiryený: Mgľ. Kamil Kobolka
ĺČo: ąslgzslz
Č. ĺ.: sroo 0200 0000 0037 5g2I 5O5I
VÚB a.s., pobočka Tuľzovka

čHnok II.
Pľedmet zmluvy

2.I Táto zmluvasauzatváranazák|ađe $ 2 platného VZN o poskytovaní dotácií zrozpoćtu
mesta, ktoým mestské zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre organizácie
a jednotlivc ov z rozpočtu mesta pre rok 20 1 8.

2.2 Poskytovateľ sazaväzuje poskytnúť dotáciu na podpoľu celoľočných aktivít v súlade so
stanovami združenia.

2.3 Prijímateľ sazaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na:
C oľganizovanie a podpoľu verejno-prospešných aktivít zameraných na špoľtovanie

a zdravie detí a mladej generácie,
o organizovanie, realizáciu a podporu aktivít rozvíjajucich ľudové tradície, kultúru,

komunitný ľozvoj, dobrovoľníctvo, občiansku participáciu na żivote mesta Turzovka,
vytváranie paľtnerstiev a tvoľbu rozvojových projektov,

o edukáciu v oblastiach celospoločenských tém a pľoblémov, infoľmovanie verejnosti
s cieľom zapojeniačo najširšieho okľuhu obyvateľov do spľávy vecí veľejných'

Dotácia je účelovo viazanil pľenájom nebýových priestorov, publikaěnú činnosť (prípľava
a editácĺa bulletinov, letákov a propagaěných mateľiálov), ocenenia, občerstvenie.



článok III.
Čas a vykonávanĺe činností

3.l Žiadateľ sazaväzuje poskytnutú dotáciu použiť pľiebežne počas ľoku 2018 v meste
Turzovka, eventuálne v inom mieste konanej aktivity.

článok IV.
Výška a rĺčel poskytnutia dotácie

4.1 Poskytovateľ dotácie poskytuje Žiadateľovi finančnú dotáciu na účeluvedený v Članku u.
tejto zmluvy na rok 2018 vo výške 500r- €, slovom: Pät'sto eur.

a.2 Póskytovateľ sazaväzujeposkytnúť dotáciu Žiadateľovi uveđenú v Článku II. tejto zmluvy,
do 5 đní odo dňa podpísania zmluvy.

ą.z Żiadateľ je povinný po zrea\izovaní činnosti, na ktorú bola poskytnutá účelová dotácia
ztozpoětu do 30 dní' najneskôr však do 15. IŻ.2018, odovzdať na ťtnančné oddelenie
poskytovatel'a písomnú správu o použití dotácie.
K správe o vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov prijímateľ pľedloŽí kópie
účtovných dokladov pľeukazujúcich ich čeľpanie. Učtovné doklady musia mať všeĘ
náležitosti, ktoľé uľčuj e zétkon 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 poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúětovanie

poskytnutej dotácie alebo nezrealizovania činnosti na akú bola dotácia poskýnutá, je
žiadateľ povinný v termíne do 15. lŻ.2018 vľátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet
poskytovateľa a to na č. ú. 020461700215600 vedeného v Prima banke Slovensko, a. s.

V prípade nedodrŽania tohto teľmínu má Mesto Tuľzovka pľávo na penále vo výške 0,I Yo za
kažđý deň odo dňa omeškania termínu pre zaslanie dotácie zo sumy nevyúětovanej dotácie
aŽ do doby vľátenia najviac do výšky poskytnutej dotácie.

Clánok V.
časové a ličelové použitie finančnej dotácĺe

5 . 1 Pri použití finaněných pľostriedkov je potrebné dodržiavať hospodáľnosť a efektívnosť ich
vynakladania.

5.2 Yýđavky na zúčtovanie poskytnutej dotácie sú výdavky vynaloŽené v roku 2018' t. j.
j vľdavkľ vynaloŽené pred podpisom zmluvy na úěel uvedený v članku II tejto zmluvy.

5.3 Żiadatel'v rámci účelového plnenia a požitia finančnej dotácie sa zaväzuje počas celej
doby ľealizácie svojej činnostĺ propagovať poskytovatel'a dotácie t. j. MEsTo
TURZOVKA _ slovom, písmom, gľaficky.

Clánok VI.
Doba platnosti zmluvy

6.l Táto zmluva sauzatvárana dobu určitú od 1. 1. 2018 do 15. 12.Ż0l8.
6.2 Pti ukončení doby platnosti zmluvy je žíadateľ povinný ztlčtovať poskytnutu dotáciu ku dňu

ukončenia doby platnosti zmluvy' v prípade nevyčeľpania alebo nedoloženia potrebných
dokladov dotáciu vľátiť v teľmíne do 15. 12.2018 ako je uvedené v ČHnku IV. odst. 4.



Clánok VII.
osobitné ustanovenia

7.1 Finaněná dotácia bude zaslaná na účet žiadateľa.

ČHnok YIII.
Zá*erečné ustanovenĺa

8.1 Zmluva nadobúđa platnosť a úěinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
8.2 ZmLuva je vyhotovená v dvoch exemplároch, zktoýchkažďázo zmluvných strán dostane

po jednej.
8.3 Zmluvné strany si zmluvu pľečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoľučnými

podpismi.

V Turzovke dňa: Js. t. ,Đl8

MISTO TURZOVKA

023 54
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