ZNILUVA
o poskytnutí dotácie

číslozmluvy

zrozpočtu mesta Tuľzovka v roku2022

o poskytnutí dotácie:

E''D0T'9|2022TR

čtánot I.

Účastníci zmluvy
Poskytovatel':

MESTO TURZOVKA

Stľed č. 178
023 54 Turzovka
Zastúpené: p. JUDľ. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta

lČo: 00314331
DIČ 2020553315

Č. tl.: ozoq6noo2l5600 Prima banka Slovensko

Žiadate|'z

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1
842 50 Bľatislava

Zastupeĺý: Ing. Tatiana Winterová
lČo: ooos:gzo
Bankové spojenie: SK26 7500 0000 00402013 0046

čhnok II.

Pľedmet zmluvy
zríkonač.4011964Zb. abčíanskehozákonrika
v znení neskorších pľedpisov v nadväznosti na ustanovenia $ 7 zákona č. 58312004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektoých zákonov
v znení neskorších predpisov a Všeobecn e záväzĺéhonariadeni a č:. 3l20I9 o poskýovaní
dotácií zrozpočtumesta Tuľzovka, ktoným sa určuje postup poskýovania dotácií.
2.2Dotŕĺcíasaposkýuje na podporu všeobecne prospešných služieb
o Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna staľostlivosť

2.ITáto zmLuvasauzatvárav zmysle

$ 51

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

o

Ako to zvládnem sám? _ orientácia nevidiacich Zo č.8 v Čadci -

nácvik a akážky sebaobsluŽných činností.
3.2 Príjemc a sa zaväzuje použiťdotáciu v súlade s článkom III, ods. 3.I na tento účel:nákup
občerstvenia.
3.2 Pnjemca dotácie ju môže použiťv lehote do 15. Il ' 2022

čtánot ľv.
Výška dotácie a spôsob platby
4.1 Poskýovateľ dotácie poskýne žiadateľovifinančnúdotáciu na účeluvedený v článku III.
tejto zmluvynaľok 2022vo výške 200r'c, slovom: Dvesto euľ.
4.2Fiĺančnádotáciabude poskýnutábezhotovostným pľevodom zíčtumestana účetpríjemcu

na základe

tej

to zmluvy.

čHnokv.

Vyúčtovanie dotácie
5.1 Príjemcamôže finančnúdotáciu če1paťdo 15. ll.2022.
5.2 Príjemca je povinný bezodkladne pľedloŽiťdoklady o účelovomčerpaníposkýnutej dotácie
2022 v súlade s člĺĺnkomč. IX, vZN č. 3l20I9 o poskýovaní
najneskôr však do 20.
dotácii z r ozpočttl mesta Turzovka.
5.3 NepouŽité finančnéprostriedky je žiadateľpovinný vrátiť rra účetmesta, z ktorého boli

lL

poskýnuté, najneskôr do 20. 11.2022.
5.4 Príjemca, ktoľý nepredložízúčtovaniefinančnej dotácie je povinný finančnúdotáciu v plnej
výške vráÍiť na účetmesta, najneskôr do 3I.12.2022.
tejto zmluvy. Príjemca sazavánlje
5.5 Dotácia jeviazaĺána akciu uvedenú v čl.
vrätiťfinančnúdotáciu v plnej výške, pokiaľ sa akcia neuskutoční, najneskôľ do 20.1 L2022.
5.6 Príjemca, ktorý použije dotáciu na iný účel,ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný
vrátiť dotáciu vo výške neoprávnene čerpanej dotácie na účetmesta.

il

článoľVI.
Iné dohodnuté podmienky
6.1 Príjemca je povinný pri obstaľávaní tovaľov, sluŽieb aprác dodržíavaťhospodáľnosť
a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a postupovať podľa platného zátkona
o verejnom obstaľávaní' ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

6.2 Poskýovateľ si vyhľadzuje právo kontroly použitia pľidelených finančných pľostriedkov.
6.3 Ak prijímateľ dotácie nedodrží podmienky poskýnutia dotácie, ako aj povinnosti
vyplývajúce zo všeobecne závázných pľedpisov azo zmluvy, toto konanie sa považuje za

porušenie finančnej disciplíny a mesto uplatní sankcie podľa $ 31 zákona é. 52312004 Z. z.
o rozpočtových pľavidlách verejnej správy v znení neskoľšíchpredpisov.
6.4 Výdavky ĺa zlsčtovanie poskýnutej dotácie sú výdavky vynaloženév súlade s článkom III
tejto zmluvy v ľoku 2022.
6.5 Pľíjemcasazaväzuje v ľámci účelovéhoplnenia apožitia finančnej dotácie počas celej doby
realizácie svojej činnosti propagovať poskýovateľa dotácie t. j. MESTO TURZOVKA
_ slovom, písmom, gľaficky.
ó.6 Príjemca sázaväzuje bezodkladne oznámiť mestu Turzovka každuzmerL|l, napľ. zmenu sídla
organizácie, štatutárneho orgánu, bankového účtu.

článokVII.

Záverečné ustanovenia
7.1 Poskýnutie dotácie bolo schválené na zasadnutí MsZ dňa 12.5.2022, v ľozpočtemesta
Turzovka na rok 2022 v pľogľame 9 _ kultúra uznesením č. 4l-l2l5-2022.

7.2 Zml1uvaje vyhotoveĺáv troch exempláľoch, z kto4ých dva rovnopisy dostane poskýovateľ
a jeden rovnopis príjemca dotácie.
7.3 Tito Zmluvao poskýnutí dotácie zrczpočElmesta Tuľzovka v ľoku 2022 nadobúda platnosť
dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosťnadobúda dňom nasledujúcim po jeho
zveľejnení na webovom sídle mesta Tuľzovka.
Že je
7 .4 Zm|wné stľany zmluvu podpísali a opľávnený zästupca žiadateľa pľehlasuje,
opľávnený podpísať zmluvu zažiadateľa,je spôsobilýk právnym úkonom, že sa s obsahom
zmluvyobóznrímil,vplnomľozsahujej porozumel, súhlasís jej obsahomavýznamom aje
si vedómý, žev pnpaďe porušenia zmluvných podmienok môže poskýovateľ žíadaťvrátenie
časti alebo i celej dotácie, začobeť'eosobnú zodpovednosť.
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