
ZNILUVA

o poskytnutí dotácie zrozpočta mesta Tuľzovka v roku2022

čísto zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-23l2022TR

Clánok I.
Účastníci zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stľed č. 178
023 54 Turzovka
Zastupeté: p. JUDr. Ľubomírom Golisom, primátoľom mesta
tČo: oo: I433T
DIČ 2020553315
Č. tĺ.: ozoq6ÚO02l5600 Prima banka Slovensko

Žíadate|'z
Diecézna chaľita Žilina
B ľatislavsk á! 423 l27,,

010 01 Žilinu
Zastupeĺý: Mgr. Peter Birčák
ĺČo: +zosssgs
Bankové spojenie: SK07 0900 0000 0003 13569740

Clánok II.
Pľedmet zmluvy

2.1Tátozmluvasauzatváravzmysle $ 51 zákonač.4011964Zb.občLanskeho zákowika
v zneni neskorších predpisov v nadváznosti na ustanovenia $ 7 zákona Ó. 58312004 Z. z.
o rozpočtových pravidláchuzemnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a Všeobecne závdzného nariadeni a č. 3l20I9 o poskýovaní
dotácií zrozpočtu mesta Tuľzovka, ktoľým sa určuje postup poskýovania dotácií.

2.2Dotžrcia sa poskyuje na podporu všeobecne prospešných služieb
o Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitáĺna starostlivosť

článok III.
Účel a lehota použitia dotácie

3.1 Dotácia sa poskytuje na náklady na činnost' chaľity:
o Poskytnutie pomoci v Dome charity sv. Gianny v Čadci l'uďom, ktorí sa nachádzajú

v nepriaznivej životnej situácii
3.2 Pľíjemc a sa zaväzýe použiť dotáciu v súlade s článkom III, ods. 3 'I na tento účel: nákup

potravinovej, hygienickej a mateľiálnej pornoci pľe klientov v Dome charity sv. Gianny.

3.2 Pľíjemca dotácie ju rnôže pouŽit' v lehote do 15' 12.2022



článok IV.
Výška dotácie a spôsob platby

4.1 Poskýovateľ dotácie poskýne žiadateľovi finančnú dotáciu na účeluvedený v článku III'

tejtozmluvy na rok 2022 vo výške 750,- €, slovom: Sedemstopät'desiat euľ.

4.2FiÁančĺá ďótáciabude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu mesta na účet príjemcu

na základe tej to zmluvy.

článolr V.
Vyúčtovanie dotácie

5.1 PríjemcamôŽe finančnú dotáciu čerpať do 15. 12'2022'
5,2Prijemca je povinný bezodkladne predloŽiť doklady o účelovom čeľpaní poskýnutej dotácie

najneskôivlak do žo' tz.2022v súlade s článkom č. IX, VZN č. 3l20I9 o poskytovaní

dotácii zrozpočtu mesta Turzovka.
5.3 NepouŽité finančné prostriedky je žĺadateľ povinný vrátit'na účet mesta, z ktoľého boli

poskýnuté, najneskôr ďo 20. 12.2022,
5,4-Prijemca,ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie je povinný finančnú dotáciu v plnej

výške vrátlť na účet mesta, najneskôr do 31 .1 2.2022.

5.5 Piíjemca, ktorý použije dotáciu na iný účel, ako je v tejto zmluve stanovené' je povinný

vrátiť dotáciu vo výške neoprávnene čerpanej dotácie na účet mesta.

článok VI.
Iné dohodnuté podmienky

ó.1 Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, sluŽieb apräc dodľŽiavať lrospodárrrosť

u 
""f"ktírr''oŕ 

uy''uĹtädania finančných prostriedkov a postupovat'podľa platného zákona

o verejnom obstaľávaní, ak mu takúto povinnosť zákonukladá.

6.2 Poskýovateľ si vyhradzuje právo kontroly použitiapridelených finančných pľostľiedkov.

6.3 Ak piijímateľ dotácie nedodrŽí podmienky poskýnutia dotácie, ako aj povinnosti

vypiývajúce zo všeobe cne závazných pľedpis ov a Zo zmlllvy, toto konanie sa považuje za

pô*i"ni" finančnej disciplírry a mesto uplatní sankcie podľa $ 31 zákona č,. 52312004 Z. z.

ä rozpočtových pravidláclr verejnej správy v zneni neskorších pľedpisov'

6.a Výdavk y ni zilčtovanie poskytnutej dotácie sú výdavky vynaloŽené v súlade s článkom III

tejto zmluvy v roku 2022.
6.5 Piíjemcasazaväzýevrámciúčelovéhoplnenia apoŽitĺafinančnej dotáciepočas celej doby

,"i|irá"i" svojej čiňnosti pľopagovať poskýovateľa dotácie t. j. MESTO TURZOVKA
_ slovom, písmom, graficky.

6.6 Príjemc a sazaväzujó u."oát ludne oznámit'mestu Tuľzovka kaŽdú Zmenu' napľ. Zmenu sídla

or ganizäcie. štatutárneho oľgánu, bankového účtu'



článok VII.
Záverečné ustanovenia

77.1 Poskýnutie dotácie bolo schválerré na zasadnutíMsZ dňa 30.6.2022,v rozpočte mesta

Turzovka na ľok 2022 v progľame 13 - sociálne sluŽby uznesením Ó. 59-3016-2022.

7.2 Zmluvaje vyhotovená v troch exemplároch, zktorých dva ľovnopisy dostane poskýovateľ
a jeden rovnopis príjemca dotácie.

7 .3 Táto Zm|wao poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2022 nadobúda platnosť

dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po jeho

zverejĺení na webovom sídle mesta Turzovka.
7 .4 Zmluvné stľany zmluvu podpísali a opľávnený zástupca žiadateľa prehlasuje, že je

opľávnený podpísať zmluvu zažíadateľa, je spôsobilý k pľávnym úkonom, že sa s obsahom

zm|uvy oboznámil ,v plnom rozsahu jej porozumel, súhlasí s jej obsahom avýznamom a je

si vedomý, že v prípade porušenia zmluvných podmienok môže poskýovateľ žíadať vrátenie

časti alebo i celej dotácie, začoberie osobnú zodpovednosť.
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