
Zľ.'{LUVA

o poskytnutí dotácie ztozpočtu mesta Tuľzovka v roku2022

čísto zmluvy o poskytnutí dotácie: E_DOT-14l2022TR

čHnok I.
Účastníci zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stred č. 178
023 54 Turzovka
Zastipeĺé: p. JUDr. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
lČo: oo:t+:gt
DIČ 2020553315
Č. tl.: ozo+61700215600 Prima banka Slovensko

Žiadate|'z
Spolok pľiatel'ov Tuľzovky
Ul. Rudolfa Jašíka 56
02354 Tuľzovka
Zasttlpený: p. Mgr. Drahomír Velička, PhD.
ĺČo saĺq+ĺl
Bankové spojenie: SK12 0900 0000 0003 1034 0326

čHnok II.
Predmet zmluvy

2.l Táto zm\llva sauzatvárav zmysle $ 51 zákon a č. 4011964 Zb. občianskeho zákowúka
v zĺenineskoľších predpisov v nadväznosti na ustanovenia $ 7 zátkona č:. 583/2004 Z. z.

o rozpočtových pľavidlách územnej samosprávy o zmeĺe a doplnení niektoĺých zákoĺov
v zneni neskoľších pľedpisov a Všeobecn e záväzĺého nariadeni a č. 3l20I9 o poskýovaní
dotácií z rozpočtumesta Turzovka, ktoľjlrn sa určuje postup poskýovania dotácii.

2.2Dotäciasa poskytuje na podporu všeobecne prospešných sluŽieb
o Tvorba, rozvoj, ochĺana, obnova apľezeĺtácia duchovných a kultúrnych hodnôt

článok III.
Účel a lehota použitia dotácie

3.1 Dotácia sa poskýuje na náklady spojené so zabezpečením akcií:

o V;ýĺoba pamätných dosiek - D. B Lippaýovi a MUDľ. A. Hoffmanovi

3.2Pnjemca sa-zaväzuje pouŽiť dotáciu v súĺade s článkom III, ods. 3.1 na tento účel: grafické

spiacovanie, vyľobä ňodelov, plakiet, kamenárske ptáce, osadenie dosiek'

z.2 Ynjemca nie jé oprávnený ĺeľpaľ dotáciu na obstaľanie dlhodobého majetku podľa $ 22' $ 23 a

$ 25 zákonuĺ. sislzoO3 Z. z. o dani zprtjmov v platnom znení'

3.3 Príjemca dotácie ju môŽe použiť v lehote do 15. Il. 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 2 000o- €o slovom: Dvetisíc euľ.

4.2Finančĺá dotápiabude poskýnutábezftotovostným prevodom zúčtumesta na účet príjemcu

na základe tejto zmluvy.

čtánoľ V.
Vyúčtovanie dotácie

5.1 Príjemcamôže finančnú dotáciu čerpať do 15' 11' 2022'

5.2Pijemca je povinný bezodkladn. p."dloziť doklady o účelovom čeľpaní poskytnutej dotácie

najneskôi vjak do žo. ĺl. 2022 r, šúlud" s článkom č. IX, VZN č. 312019 o poskýovaní

dotácií z rozpoót'tlmesta Turzovka.
5.3 Nepoužité fiäančné pľostriedky je žiadateľ povinný vrátiť na účet mesta, z ktorého boli

poskýnuté, najneskôr do 20. 11.2022.
s'+ bĺjemc a,ktorý nepľedloží zúčtovanie finančnej dotácie je povinný finančnú dotáciu v plnej

výške vrátlť na účet mesta, najneskôr do 3l.12.2022' )

5.5 Pijemca, ktoŕý použt1e dotáciu na iný účel, ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný

vrátiť dotáciu vo výške neoprávnene čeľpanej dotácie na účet mesta.

čtánok VI.
Iné dohodnuté podmienky

6.1 Príjemca je povinný pri obstarávaĺitovarov, služieb aprác dodržiavať hospodárnosť

a eiektíváo'ľ uy"ut täoania finančných prostriedkov a postupovať podľa platného zákoĺa

o verejnom obstaľávaní, ak mu takúto povinnosť zákonukladá.

6.2 Poskfovateľ si vyhľadzuje pľávo kontroly použitiapľidelených finančných prostľiedkov.

6.3 Ak prijímateľ dot-ácie n"aoarzĺpodmienky poskýnutia dotácie, ako aj povinnosti

uypiyouiĺ.e zo všeobe cne záväžných predpis ov a zo zm|uvy, toto konanie sa považuje za

po.oi*i" finančnej disciplíny a mesto uplatní sankcie podl'a $ 31 zákonač:. 52312004 Z. z.

ä rozpočtových pravidlách verejnej správy v zneníneskoľších pľedpisov'

6.a Výdavky nazučiovanie poskýnutej dotácie sú výdavky vynaložené v súlade s článkom III

tejto zmluvy v roku 2022.
6.5 Piíjemc a si zaväzuje v rámci účelového plnenia apožitia Íinančnej dotácie počas celej doby

,"ilirá"í"svojej činnosti propagovať poskýovateľa dotácie t. j. MEST6 TURZ6VKA
_ slovom, písmom, gľaficky.

6.6 Pľíjemc /sázav'ärzujó b""oáktudĺe oznámíť mesfu Turzovka každú zmenu' napľ. zmenu sídla

or gaĺizácie' štatutárneho or gánu, b ankového účtu'



čHnot VII.
Záverečné ustanovenia

77.1 Poskýnutie dotácie bolo schválené na zasadnutí MsZ dňa 72.5.2022, v rozpočte mesta

Turzovka na ľok 2022v programe 9 _ kultura uznesením č.41-1215-2022.

7.2Zmluvaje vyhotovená v tľoch exemplároch' zktoých dva rovnopisy dostane poskýovateľ
a jeden rovnopis pľíjemca dotácie.

7 3 Tilo Zmluvao poskýnutí dotácie zrozpočtumesta Turzovka v roku 202I ĺadobúda platnosť

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

zverejnerli na webovom sídle mesta Turzovka.
7.4 Zmlwné stľany zmluvu podpísali a oprávnený zásfilpcažíadateľa prehlasuje, že je

oprávnený podpísať zmluvu zažiadateľa, je spôsobilý k právnyĺrr úkonom, Že sa s obsahom

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

si vedomý, žev pnpade porušenia zmluvných podmienok môžeposkýovateľ žiadať vrátenie

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

V Turzovke, dňa ....!.3':Í,.........,2022 v .....Ty. r::. /. 
ĺ#-.., aĺa.J. ĺ."..(,..,.2022

MISTO TUMOVKA

023 54
22

Prijímateľ

SPntoK
PRIÁTEťoV
TElptu ovľ(Y

ašĺhova 023 54 lČo sorĺ

zho89698
Textový rámček




