ZľILUVA
o poskytnutí dotácie

zľozpočtumesta Tuľzovka v roku2022

čĺstozmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT_19l2022TR

čtánok I.
Účastníci zmluvy
Poskytovatel':

MESTO TURZOVKA

Stľed č. 178
023 54 Turzovka
Zastupené: p. JUDr. ĽubomíľomGolisom, primátoľom mesta
IČo: oo: I433I
DIČ 20205533l5
Č.tĺ.:ozo+6t7oo2l5600 Prima banka Slovensko
ŽiadateĽ'z

Cykloklub CK Tuľzovka
Vyšný Koniec 352
02354 Tuľzovka
Zastvpeĺý: p. František Papík
lČo: :soo:+os
Bankové spojenie: SK38 0900 0000 0003 Iz9I 5402

čHnok II.
Predmet zmluvy
$ 51 zákonač.4011964 Zb. občianskeho zákonrika
zneníneskoršíchpredpisov v nadväznosti na ustanovenia $ 7 zákonač. 58312004 Z. z.

2.l Táto zmlwasauzatvárav zmysle
v

o zmene a doplnení niektoých zákonov
v zneni neskoľšíchpredpisov a Všeobecne záväznéhonariadeniač.312019 o poskýovaní
dotácií zrozpočtumesta Turzovka, ktorým sa určuje postup poskýovania dotácií.
2.2Dotácĺa sa poskytuje na podporu všeobecne prospešných sluŽieb
. vzdelávanie, výchova arozvoj telesnej kultúry
o rozpočtových pravid|áchtĺzemnej samospľávy

článok III.
Účel a lehota použitia dotácie
3'1 Dotácia sa poskytuje na náklady spojené so zabezpečením akcií:
. Cyklistická dvojčasovka do vrchu na Semeteš
. Spomienková jazda cyklistov

o
o

Cyklistická trojčasovka do vrchu Makov
Biatlon pre deti
3.2Pnjemcasazaväzuje použiťdotáciu v súlade s článkom III, ods. 3.1 na tento účel:náklady na
cestovné, dopravu, občerstvenie, ocenenia, zabezpečenie časomiery, športovévybavenie.
3 .2 Príjemca dotácie ju môŽe použiťv lehote do 1 5 ' 1I . 2022

článok IV.
Výška dotácie a spôsob platby

poskýne žiadateľovifinančnúdotáciu na účeluvedený v článku III'
tejtozmluvy na rok 2022 vo výške 2 000o- €, slovom: Dvetisíc euľ.
4.2Finaĺénáďotáciabudeposkýnutábezhotavostnýmpľevodom zičtumestanaúčetpríjemcu
4.1 Poskýovateľ dotácie

ĺa zŕtklade tej to zmluvy.

článokV.
Vyúčtovaniedotácie
5.1 PríjemcamôŽe finančnúdotáciu čeľpaťdo 15.

IL2022'

dotácie
5.ZPr1emca je povinnýbezodkladne predloziť doklady o účelovomčerpaníposkýnutej
najneskoiv$ak do žo. tĺ.2022u Júlud" s článkom č. IX, VZN č. 3l20I9 o poskýovaní
dotácií z rozpočtu mesta Turzovka.
ktoľéhoboli
5.3 Nepoužitéfinančnéprostľiedky je žiaďateľ povinný vrátĺťna účetmesta, z
poskýnuté, najneskôr do 20. Ll.2022.
je povinný finančnúdotáciu v plnej
s.+ i'ĺjemca, ktorý nepredložízúčtovaniefinančnej dotácie
výške vrátiť na účetmesta, najneskôr do 3I.12.2022' )
s.s ootĺcia jeviazanána akcie uvedené v č1. tejto zmluvy. Príjemca sazaväzujevrátiť
finančnúdotáciu v plnej výške, pokiaľ sa akcie neuskutočnia, najneskôr do 20.l1.2022.
je povinný
5.6 Príjemca, ktorý po"zii" ĺoiáciu na iný účel,ako je v tejto zmluve stanovené,
,rátiť dotáciu vo výške neopľávnene čerpanej dotácie na účetmesta.

il

článokVI.
Iné dohodnuté podmienky
Príjemcajepovinnýpľi obstarávanitovatov, služieb aptŕĺcdodržiavaťhospodárnosť
platného zákona
a eiektívnoľ uy''ufuäaania finančných pľostriedkov a postupovať podľa
o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zäkonukladá.
prostriedkov.
6.2 Poskfovateľ si vyhradzujepľávo kontroly použitia pridelených finančných
povinnosti
6.3 Ak pľijímateľdoticie .'.aod'zĺ podmienky poskytnutia dotácie, ako aj
sa považuje za
konanie
toto
uypiy.ru3ĺ"e zo všeobe cĺe zétväzĺýchpredpiso v a zo zmluvy,
pó*i*ĺ" finančnej disciplíny a mesto uplatní sankcie podľa $ 31 zákonač. 52312004 Z. z.

6.1

ä rozpočtových právidlách verejnej spľávy v znení neskoľšíchpredpisov'
v súlade s článkom III
6.4 Výdavky na zúčtovanie poskýňutói aotá"i" sú výdavky vynaložené
tejto zmluvy v ľoku 2022.
dotácie počas celej doby
6.5 ľríjemca si zaväzuje v ľámci účelovéhoplnenia a požítíafinančnej
,"ilirŕr"í"svojej činnosti propagovať poskýovateľa dotácie t. j. MESTo TURZoVKA
_ slovom, písmom, gľaficky.
zmeÍ:lv, napľ. zmenu sídla
6.6 Príjemc Jsä zav'ánujä t""oónudne oznámiť mestu Turzovka každu
organizácie. štatutárneho oľgánu, bankového účtu'

článok vII.
Záverečné ustanovenia
77.1 Poskýnutie dotácie bolo schválené na zasadnutí MsZ dňa l2.5.2022, v rozpočte mesta
Turzovka na rok 2022 v progľamo 1 0 _ šport uznesením č. 4l -I2l 5 -2022.
7.2 Zmlwaje vyhotovená v troch exemplároch, zktoých dva rovnopisy dostane poskýovateľ

jeden rovnopis príjemca dotácie.
7.3 Táto Zmluvao poskýnutí dotácie zrozpočtl,lmesta Turzovka v roku 2022 nadobúda platnosť
dňom podpisu oboch zmluvných stľán a účinnosťnadobúda dňom nasledujúcim po jeho
zverejnení na webovom sídle mesta Turzovka'
7.4 Zmluvĺéstrany zmluvu podpísali a oprávnený zástupcažiadateľa pľehlasuje, že je
opľávnený podpísať zmluw zažiaďateľa, je spôsobilý k právnym úkonom, že sa s obsahom
zmluvy oboznámil ,v plnom ľozsahu jej porozumel, súhlasí s jej obsahom avýznarĺlom a je
si vedomý, žev pnpade porušenia zmluvných podmienok môže poskýovateľ žíadaťvrátenie
časti alebo i celej dotácie, začoberie osobnú zodpovednosť.
a
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