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ZľILUVA
o poskytnutí dotácie z ľozpočtumesta

čĺ'tozmluvy

o poskytnutí dotácie:

Turzovka v roku2022

E-DoT-L3l2022TR

článok I.

Účastníci zmluvy
Poskytovatel':

MESTO TURZOVKA

Stľed č. 178
023 54 Turzovka
Zastilpeĺé;p. JUDľ. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
IČo: oo: I433l

DIČ 2020553315

Č. tĺ.: ozo+6t7oo2l5600 Prima banka Slovensko
Žiadatell'z

Hidden Pľoduction s.r.o,
Stľed 392
023 54 Tuľzovka
Zastípeĺý: p. Rudolf Zajac

ĺČosoz+zgll

Bankové spojenie:

SKl1

7500 0000 0040 2314 1875

čHnok II.
Pľedmet zmluvy
2.t Táto zmluvasauzatlĺžravzmysle $ 51 zákonač.4011964 Zb. občianskeho zákonrika
v zneníneskoľšíchpľedpisov v nadväznosti na ustanovenia $ 7 zákonač.58312004 Z. z.
o ľozpočtovýchpravidláchúzemnej samospráw o zmeÍe a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväznéhonariadeni a č. 3l20I9 o poskýovaní
dotácií z rozpočtumesta Turzovka, ktoľým sa určuje postup poskýovania dotácií.
2.2Dotácía sa poskytuje na podporu všeobecne pľospešných služieb

o

Tvorba, rozvoj, ochľana, obnova aprezentäcia duchovných akulturnych hodnôt
Podpora mladých Kysuckých rockových skupín.

čhnok III.
Účel a lehota použitia dotácie
3.1 Dotácia sa poskytuje na náklady spojené so zabezpečením akcie:

o

Rock Beskyd Fest
3.2Pnjemcasazaväzuje pouŽiť dotáciu v súlade s článkom III, ods. 3.1 na tento účel:technické
zabezpečenie podujati a_ zabezpečenie ozvučenia' pódia, stľechy, WC, SBS, šatne pre
účinkujúcich.
3.2Pnjenca dotácie ju môže pouŽiť v lehote do 15. lL 2022

čHnok IV.
Výška dotácie a spôsob platby
4.1 Poskýovateľ dotácie poskýne žiadateľovífinančnúdotáciu na účeluvedený v článku III.
tejto zm|uvy na ľok 2022 vo výške 2 000o- €, slovom: Dvetisíc eur.
4.2Fiíančnádotáciabude poskýnutábezhotovostn1im pľevodom zičttlmesta na účetpríjemcu

na záld'ade tejto zmluvy.

článot v.
Vyúčtovaniedotácie
5.1 Pľíjemcamôžefinančnúdotáciu čerpaťdo 15. l|.2022.
5.2 Príjemca je povinný bezodkladne pľedložiťdoklady o účelovomčerpaníposkýnutej dotácie
najneskôr však do 20. Il.2022 v súlade s článkom č. IX, VZN č. 3l20I9 o poskýovaní
5.3
5.4
5.5
5.6

dotácií zrozpočtu mesta Tuľzovka.
Nepoužitéfinančnéprostriedky je žiadateľ povinný vtátiť na účetmesta, z ktorého boli
poskýnuté, najneskôr do 20. 1l.2022.
Pľíjemca,ktorý nepľedložízúčtovanie finančnej dotácie je povinný Íinančnúdotáciu v plnej
výške wátiť na účetmesta, najneskôr do 31.12.2022.
Dotácia jeviazanána akciu uvedenú v čl. tejto zmluvy. Príjemca sazavázuje
vrátiť Íinančnúdotáciu v plnej výške, pokial' sa akcia neuskutoční, najneskôr do 20.tl.2022.
Príjemca, ktorý pouŽije dotáciu na iný účel,ako je v tejto zĺnluve stanovené, je povinný
vrátiť dotáciu vo výške neoprávnene čerpanej dotácie na účetmesta.

il

článoľVI.
Iné dohodnuté podmienky

6.l Príjemca je povinný pri obstaľávaní tovarov, služieb aprác dodržiavať hospodárnosť

finančných pľostriedkov a postupovať podľa platného zákona
o verejnom obstarávaní, ak mu talcuto povinnosť zátkonukladá.
6.2 Poskýovateľ si vyhľadzuje právo kontľoly pouŽitia pľidelených finančných prostriedkov.
6.3 Ak prijímateľ dotácie nedodržípodmienky poskýnutia dotácie, ako aj povinnosti
vyplývajúce zo všeob ecĺe záväzných pľedpisov a zo zmlavy, toto konanie sa považvje za
porušenie finančnej disciplíny a mesto uplatní sankcie podľa $ 31 zákona č. 52312004 Z. z.
o rozpočtových pľavidlách verejnej spľávy v zĺeni neskorších pľedpisov.
6.4Yýdavky nazičtovanie poskýnutej dotácie sú výdavky vyna\ožeĺév súlade s článkom III
tejto zmluvy v ľoku 2022.
6.5 Príjemcasazaväzqe v rámci účelovéhoplnenia apožitia finančnej dotácie počas celej doby
rea|izácie svojej činnosti propagovať poskýovateľa dotácie t. j. MESTO TURZOVKA
_ slovom, písmom, gľaficky.
6.6 Pľíjemcasazav'ázuje bezodkladne oznámiť mestu Tuľzovka každúzmenu' napr. zmenu sídla
organiziĺciq štatutárneho oľgánu, bankového účtu.
a efektívnosť vynakladania

čtánok VII.
Záverečnéustanovenia
7.1 Poskýnutie dotácie bolo schválené na zasadnutí MsZ dňa 12.5.2022, v rozpočte mesta
Turzovka na rok 2022 v progľame 9 _ kultúra uznesením č. 4I-l2l5-2022.
7.2 Zmll,lvaje vyhotovená v troch exemplrĺľoch, z ktoľých dva rovnopisy dostane poskýovateľ

jeden rovnopis príjemca dotácie.
platnosť
7 .3 Táto Zm|uva o poskytnutí dotácie zrozpočtlmesta Turzovka v roku 2022 nadobúda
jeho
po
nasledujúcim
dňom podpisu oboch zmluvných striĺn a účinnosťnadobúda dňom
zvercjnenína webovom sídle mesta Tuľzovka.
7,4 Zm|ĺlvĺéstrany zmluvu podpísali a oprávnený zást:lrycažiadateľa prehlasuje, že je
oprávĺený podpísať zmluvu zažiadateľa, je spôsobilý k právnym úkonom, Že sa s obsahom
ím|wy oboznámil ,v plnom ľozsahu jej porozumel, súhlasí s jej obsahom avýznaĺrlom a je
si vedomý, žev pnpade porušenia zmluvných podmienok môŽe poskýovateľ žiadď wátenie
časti alebo i celej dotácie, za čo berie osobnú zodpovednosť.
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