
Z;MLUVA

o poskytnutí dotácie zrozpoóta mesta Tuľzovka v roku2022

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E_DoT'5|2022TR

čbnok I.
Účastníci zmluvy

Poskytovateln:
MESTO TURZOVKA
Stľed č. 178
023 54 Turzovka
ZastÚpeĺé: p. JUDľ. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta

lČo: oo:t+::t
DIČ 2020553315
Č.tl.: ozo+61700215600 Prima banka Slovensko

Žiadate|':
Jednota dôchodcov Slovenska _Zo v Tuľzovke
Stred 303
023 54 Turzovka
Zastiryeĺý: p. Mgr. Verona Malicherová
lČo: oosgz0193428
Bankové spojenie: SK02 0900 0000 0051 8821 3456

)

čHnoľ II.
Pľedmet zmluvy

2.I Táto zmlwa sauzatvžĺtav zmysle $ 51 zákonač. 4011964 Zb. obóianskeho zákonrika
v znenineskorších predpisov v nadväznôsti na ustanovenia $ 7 zékoĺač:. 58312004 Z. z.

o ľozpočtových pravidláchúzemnej samosprávy o zmene a doplnení niektoých zákonov

v zĺení neskorších predpisov a Všeobecn e zäväzného nariadeni a č:. 3l20I9 o poskytovaní

dotácií zrozpočtumesta Turzovka, ktorým sa uľčuje postup poskýovania dotácií.

2.2Dotäciasa poskytuje na podporu všeobecne pľospešných služieb
o Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna staľostlivosť
r Tvorba , tozvoj, ochľana, obnova aprezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

článok Itr.
Účet a lehota použitia dotácie

3.1 Dotácia saposkýuje na činnosť ZOTvrzovka:
o Kultúrno - pozĺávaci zájazd
o Kultúľne a športové akcie v rámci okĺesu
o Festival seniorov v speve' Živčákfest
o Celodenná turistickávychádzka
o Vyročná členská schôdza
o Posedenie s Mikulášom
o Akcie v spolupráci s mestom Turzovka



3.2 Pnjemca sa zavdzýe použiť dotáciu v súlade s článkom III, ods. 3.1 na tento účel: nákup

-ít..iálu, ocenení, občerstven ia, zabezpečenie služieb, dopľavy, vsfupného a ifltada
štartovného, darčeky pľe jubilantov, Mikulášske balíčky.

3.2 Pnjeĺnca dotácie ju môŽe použiť 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'

tejto zmluvy na ľok 2022vo ýške 1 000'- €o slovom: Jedentisíc eur.
4.2Finančnádotáciabude poskytnutábezhotovostným pľevodom zičĺ,lmesta na účet príjemcu

na zŕĺk|aďe tej to zmluvy.

čIánokV.
Vyúčtovanie dotácie

5.1 Príjemcamôže finančnú dotáciu čerpať do 15. 12.2022.
5.2Pnjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskýnutej dotácie

najneskôr však do 20. 12.2022 v súlade s článkom č. IX, VZN č. 312019 o poskýovaní
dotácií z rozpočtĺl mesta Turzovka.

5.3 Nepoužité finančné prostriedky je žiadateľ povinný vrátíť na účet mesta' z ktorého boli
poskýnuté, najneskôr do 20. 12.2022.

5.4 Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie je povinný finančnú dotáciu v plnej

výške vrátť na účet mesta, najneskôr do 3I.12.2022.
5.5 Pľíjemca, ktoľý použije dotáciu na iný účel, ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný

vrátiť dotáciu vo výške neoprávnene čeľpanej dotácie na účet mesta.

čbnok VI.
Iné dohodnutó podmienky

6.1 Pľíjemca je povinný pľi obstarávaní tovarov, služieb apräc dodržiavať hospodárnosť

a efektívnosť vynakladania finančných prostľiedkov a postupovať podľa platného zäkona
o verejnom obstarávaní, ak mu talĺuto povinnosť zilkonukladá.

6.2 Poskýovateľ si vyhľadzuje právo kontľoly použitia pridelených finančných prostriedkov.

6.3 Ak prijímateľ dotácie nedodrží podmienkyposkýnutia dotácie, ako aj povinnosti
vyplývajúce zo všeobecne zäväzných predpisov azo zmluvy, toto konanie sa považuje za

porušenie finančnej disciplíny a mesto uplatní sankcie podľa $ 31 zákonač. 52312004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
6.4Yýdavky na zúčtovanie poskytnutej dotácie sú výdavky vynaložené v súlade s článkom III

tejto zmluvy v roku 2022.
6.5 Príjemc a sazaväzuje v ľámci účelového plnenia apožitía finančnej dotácie počas celej doby

rca\ízácie svojej činnosti pľopagovať poskýovateľa dotácie t. j. MESTO TURZOVKA
- slovom, písmom, graÍicky.

6.6 Príjemcasázavänqe bezodkladne oznĺámiť mestu Turzovka každ:úzmeÍll\ napr. zmenu sídla

or ganizácie. štatutárneho orgánu, b ankového účtu.



článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.1 Poskýnutie dotácie bolo schválené na zasadnutí MsZ dňa 72.5.2022, v ľozpočte mesta
Turzovka na rok 2022 v pľogľame 13 - sociálne služby uznesením ó. 4l-I2l5-20z2.

7.2 Zmluvaje vyhotovená v troch exemplĺároch, zktorýchdva rovnopisy dostane poskýovateľ
a jeden rovnopis príjemca dotácie.

7.3 Tétto Zm|uvao poskýnutí dotácie zrozpočtllmesta Tuľzovka v roku 2022 nadobúda platnosť

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

zverejnení na webovom sídle mesta Turzovka.
7,4 ZmIuvĺé stľany zmluvu podpísali a oprávnený zástupcažiadateľa prehlasuje, Že je

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

zmluvy oboznámil ,v plnom rozsahu jej porozumel, súhlasí s jej obsahom a význarrlom a je

si vedomý, žev pnpade porušenia zmluvných podmienok môže poskýovateľ žiadať vrátenie

časti alebo i celej dotácie, za čo berie osobnú zodpovednosť.
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