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Z;ľ[LUVA

o poskytnutí dotácie zrozpočtu mesta Tuľzovka v roku2022

číslo zmluvy o poskytnutÍ dotácie: E-DoT'16I2022TR

čHnolĺ I.
Účastníci zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stred č. 178
023 54 Tuľzovka
Zastílpené: p. JUDľ. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
ICO: 00314331
DIČ:2020553315
Č. tl.: ozoq6l7o02l5600 Prima banka Slovensko

Žiadatel':
Tuľzovský veteran club
Stred 168
02354 Turzovka
7gstupený: p. Ing.Václav Dostálek
ICO:36142549
Bankové spojenie: SK39 0900 0000 0000 7 630 7 164

čHnok II.
Pľedmet zmluvy

2.I Táto zmlwasauzatvárav zmysle $ 51 zákonač.4011964 Zb. občianskeho zÍkoľníka
v zĺeni neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia $ 7 zákona č. 58312004 Z. z.

o rozpočtových pľavidl áchuzemnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znénineskoršich pľedpisov a Všeobecn e záväzného nariadeni a č. 3l20I9 o poskýovaní
dotácií ztozpočtumesta Tuľzovka, ktorým sa určuje postup poskýovania dotácií.

2.2Dotáciasa poskýuje na podporu všeobecne prospešných sluŽieb
. Tvorba , rozvoj, ochrana, obnova aprezeĺtácia duchovných akulturnych hodnôt

článok III.
Účel a lehota použitia dotácie

3.1 Dotácia sa poskytuje na náklady spojené so zabezpečením akcií:
. Beskyd RaIIye2022

3.2 Príjemc a sa zavázýe použiť dotáciu v súlade s článkom III, ods. 3.1 na tento účel: nákup

ob8eľstvenia, ubytovania a vecných cien pre účastníkov Beskyd Rallye 2022.

3.2Pnjemca dotácie ju môže použiť v lehote do 15. 1I.2022



článot IV.
Výška dotácie a spôsob platby

4.1 Poskýovateľ dotácie poskyne žiadateľovi finančnú dotáciu na účel uvedený v článku III.

tejto zmluvy na rok 2022 vo výške 3 000,- €, slovom: Tritisíc euľ.

4.2 Fínančná dotáciabude poskýnutá bezhotovostn;iĺn prevodom z učttl mesta na účet príjemcu

na základe tejto zmluvy.

Článok v.
Vyúčtovanie dotácie

5.1 Príjemc u^aĺ"finančnú dotáciu čeľpať do 15. II'2022'
5.2Pijemca je povinnýbezoďkladne piedložiť doklady o účelovom čerpaní poskýnutej dotácie

najneskôivjak do žo. ĺt.2O22r, 
'úlud. 

s článkom č. IX, VZN č. 3l20I9 o poskýovaní

dotácií z rozpočtu mesta Turzovka.
5.3 Nepoužité finančné prostľiedky je žiadateľ povinný vrátiť na účet mesta, z ktorého boli

poskýnuté, najneskôr do 20. II.2022.
s.+ bĺjemc a,ktorý nepredloŽí zičtovarie finančnej dotácie je povinný finančnú dotáciu v plnej

výške vrátiť na účet mesta, najneskôľ do 3I.1'2.2022'

5.5 Dotácia jeviazaĺána akciu uvedenú v čl. il tejto zmluvy. Príjemca sazaväzqevrátiť
finančnú dotáciu v plnej výške, pokiaľ sa akcia neuskutoční, najneskôľ do 20.1I.202I.

5.6 Pľíjemc a,ktorý por'zĺi" aotáciu ĺainý účel' ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný

vrátiť dotáciu vo výške neopľávnene čerpanej dotácie na účet mesta.

" článotVI.
Iné dohodnuté podmienky

6.1 Pľíjemca je povinný pri obstarávaní tovaľov, sluŽieb aprác dodržiavať hospodámosť

a eiektívnosť vynakladania finančných pľostľiedkov a postupovať podľa platného zákona

o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákoĺ ukladá'

6.2 Poskýovateľ si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostľiedkov.

6'3 Ak prijímateľ dotácie nedodrží podmienky poskýnutia dotácie, ako aj povinnosti

uyp^tyouiĺ'.e zo všeobe cne závázných predpis oy a zo zmlwy, toto konanie sa povaŽuje za

pó-s*i. finančnej disciplíny a mesto uplatní sankcie podľa $ 31 zákonač. 523/2004 Z. z.

ô ľozpočtových pravidlách verejnej spľávy v zĺení neskorších predpisov.

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

tejto zmluvy v roku 2022.
ó.5 Príjemc a si zaväzuje v rámci účelového plnenia apožitía finančnej dotácie počas celej doby

,"i1irá"í"svojej činnosti propagovať poskýovateľa dotácie t. j' MESTO TURZOVKA

- slovom, písmom, graÍicky.
6.6 Príjemc as^azaväzujó bezodkladne oznámiť mestu Turzovka každtl Zmenu' napľ. zmenu sídla

organizácie. štatutámeho orgánu, bankového účtu'

článok VII.
Záverečné ustanovenia

77.1 Poskýnutie dotácie bolo schválené na zasadnutí MsZ dňa 12.5.2022, v ľozpočte mesta

Turzovka na rok 2022 v programe 10 _ šport uznesením č' 4I-I2l5-2022'



7.2 Zm|uvaje vyhotovená v troch exempláľoch, zktoých dva rovnopisy dostane poskýovateľ
a jeden ľovnopis príjemca dotácie.

7.3 Táto Zmluvao poskýnutí dotácie zrozpočtvmesta Turzovka 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 Zmluvné strany zmluvu podpísali a oprávnený zástupca žiadateľa prehlasuje, že je

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

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

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

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