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ZN,{LUVA

o poskytnutí dotácie zrozpočtu mesta Tuľzovka v roku2022

číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT_8/2022TR

čtánok I.
Účastníci zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stred č. 178
023 54 Turzovka
Zastípeĺé: p. JUDr. Ľubomíľom Golisom, primátorom mesta
IČo: oo: I433l
DIČ 2020553315
Č. tl.: ozoq6I7002l5600 Prima banka Slovensko

Žiadatďl'z
ľ'olklórna skupina Bukovinka Tuľzovka
Vyšný Koniec č.35'
02354 Tuľzovka
ZasťÚpený: p. Mgľ. Maďariová Janka
tČo: s:181034
Bankové spojenie: SK94 0900 0000 0051 7351 1450

článok II.
Predmet zmluvy

2.ITáĺtozmluvasalzatviľavzmysle $ 51 zákonač:.4011964Zb.občianskeho zákonrika
v zneníneskorších predpisov v nadväznosti na ustanoveni a $ 7 zákona č. 58312004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektoých zákonov

v znenineskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadeni a č.3l20I9 o poskýovaní
dotácii z rozpočtlmesta Turzovka, ktor;im sa určuje postup poskýovania dotácii.

2.2Dotäcíasa poskytuje na podporu všeobecne prospešných služieb
o Tvorba , rozvoj, ochrana, obnova aptezentácia duchovných a kultumych hodnôt

článok III.
Účel a lehota použitia dotácie

3.l Dotácia sa poskytuje na náklady spojené so zabezpečením akcií:
. Folklóma skupina Bukovinka

3.2 Príjemc a sazav'áiuje pouŽiť dotáciu v súlade s článkom III, ods. 3.1 na tento účel: obnovenie

a dävybavenie krojoveho odevu, obutia a súčastí kĺojov, cestovné a stravné na sústľedenia.

3.2 Pnjemca dotácie ju môžepoužiť v lehote do 1 5. 12. 2022



článok IV.
Výška dotácie a spôsob platby

4.1 Poskýovateľ dotácie poskytne žiadateľovi finančnú dotáciu na účel uvedený v článku III.
tejto zmluvy na rok 2022 vo výške 2 000o- €, slovom: Dvetisíc eur.

4.2Finančnádotáciabude poskýnutá bezhotovostným pľevodom zÍňtumesta na účet pľíjemcu
na zéklade tejto zmluvy.

článokV.
Vyúčtovanie dotácie

5.1 Pľíjemca môže finančnú dotáciu čerpať do 15. 12. 2022.
5.2 Príjemca je povinnýbezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskýnutej dotácie

najneskôr však do 20. 12.2022 v súlade s člrínkom č. IX, VZN č. 312019 o poskytovaní
dotácií zrozpočtu mesta Turzovka.

5.3 NepouŽité finančné pľostriedky je žiadateľ povinný vrátiť na účet mesta, z ktorého boli
poskýnuté, najneskôľ do 20. 12.2022.

5.4 Príjemca, ktorý nepredloŽí zúčtovanie finančnej dotácie je povinný finančnú dotáciu v plnej
výške vrátiť na účet mesta, najneskôr do 3l.12.2022.

5.5 Pľíjemca, ktorý pouŽije dotáciu na iný účel, ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný
vÍátiť dotáciu vo výške neoprávnene čerpanej dotácie na účet mesta.

článok Vl.
Iné dohodnuté podmienky

6.1 Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, sluŽieb aptitc dodržiavať hospodárnosť
a efektívnosť vynakladania finančných prostľiedkov a postupovať podľa platného zákona
o verejnom obstarávaní' ak mu takuto povinnosť zákoĺukladá.

6.2 Poskýovateľ si vyhradzuje pľávo kontroly použitia pridelených finančných pľostriedkov.

6.3 Ak prijímateľ dotácie nedodrží podmienky poskýnutia dotácie, ako aj povinnosti
vyplývajúce zo všeobe cne záväzných predpis ov a zo zmluľy, toto konanie sa považuje za
porušenie finančnej disciplíny a mesto uplatní sankcie podľa $ 31 zákona č:. 52312004 Z. z.
o ľozpočtových pľavidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

6.4Yýdavky nazÚčtovanie poskýnutej dotácie sú výdavky v1maložené v súlade s článkom III
tejto zmluvy v roku 2022.

6.5 Príjemca sazaväzýe v rámci účelového plnenia apožitla finančnej dotácie počas celej doby
rea|izácĺe svojej činnosti propagovať poskýovateľa dotácie t. j. MESTO TURZOVKA
_ slovom, písmom, graficky.

6.6 Príjemcasazaväzaje bezodkladne oznámiť mestu Tuľzovka každúzmonu' napr. zmenu sídla
orgaĺizácie, štatutámeho orgánu, bankového účtu.



čHnokVII.
Záverečné ustanovenia

77.1 Poskýnutie dotácie bolo schválené na zasadnuti MsZ dňa l2.5.2022, v ľozpočte mesta
Tuľzovka na rok 2022 v prog1ame 9 - kultura uznesením č,. 4t -12l 5 -2022.

7.2ZmIuvaje vyhotovená v troch exemplároch, zktoýchdva ľovnopisy dostane poskýovateľ
a jeden ľovnopis príjemca dotácie.

7.3 Táto Zm\uvao poskýnutí dotácie zrozpočtumesta Turzovka v roku 2022 nadobúda platnosť

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

zveľejnení na webovom sídle mesta Tuľzovka.
7 .4 Zmlvvné stľany zmluvu podpísali a oprávnený zástlpca žíadateľa prehlasuje, že je

opľávnený podpísať zmluvu za žiadateľa, je spôsobilý k právnym úkonom, že sa s obsahom

zm1uvy oboznámil ,v plnom rozsahu jej porozumel, súhlasí s jej obsahom avýznamom a je

si vedomý, žev pnpade porušenia zmluvných podmienok môžeposkýovateľ žtadať vrátenie

časti alebo i celej dotácie, zaóobene osobnú zodpovednosť.
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