
ZN{LUVA

o poskytnutí dotácie zrozpočtu mesta Turzovka v roku2022

čĺslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-IS /2022TR

čHnok I.
Účastníci zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stred č. 178
023 54 Turzovka
Zastupené: p. JUDr. Ľubomíľom Golisom, primátorom mesta
IČo: oo: 14331
DIČ 2020553315
Č. tl.: ozoq6noo2l5600 Prima banka Slovensko

Žiadate|':
ZdruŽenie ľodičov a priateloov Spojenej školy Tuľzovka
Stľed 305
023 54 Tuľzovka
Zastipeĺý: Ing. Martina Birková
IČo: s:so+g::
Bankové spojenie: SK26 0900 0000 0051 9477 9536

Clánok II.
Pľedmet zmluvy

2.1Tátozmluvasauzatváravzmysle $ 51 zákonač.4011964Zb.občianskeho zél<onrljka
v zneni neskorších pľedpisov v nadväznosti na ustanovenia $ 7 zákoĺač. 58312004 Z. z.
o ľozpočtových pľavidláchvzemnej samospľávy o zmenl a doplnení niektorých zákonov
v zneni neskoľších predpisov a Všeobecne záväzného naľiadeni a č:. 3l20I9 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Turzovka, ktorým sa určuje postup poskýovania dotácií.

2.2Dotácia sa poskytuje na podporu všeobecne prospešných sluŽieb
o Tvoľba,tozvoj,ochľana, obnova aprezentáciaduchovnýchakultúľnychhodnôt
. Yzdelávanie, výchova arozvoj telesnej kultúry

článok III.
Účet a lehota použitia dotácie

3.1 Dotácia sa poskyuje na náklady spojené s činnosťou zdruŽenia ato zabezpečením akcie pre

deti:
o Mikuláš
o Vianočné tľhy

3.2 Príjemca sazaväzuje pouŽiť dotáciu v súlade s článkom III, ods. 3.1 na tento účel: sluŽby
a materiál na zabezpečenie akcie, darčeky pre deti.

3.2 Príjemca dotácie ju môže použiť v lehote do 25. 12. 2022



článot IV.
Výška dotácie a spôsob platby

4.1 Poskýovateľ dotácie poskýne žiadateľovi finančnú dotáciu na účel uvedený v článku III'
tejto zmluvy na rok 2022 vo výške 1 000,- €, slovom: Jedentisíc euľ.

4,2Finančná dotáciabude poskýnutá bezhotovostným pľevodom zučtu mesta na účet príjemcu
na zäklade tej to zmluvy'

článok V.
Vyúčtovanie dotácie

5.1 Príjemcamôže finančnú dotáciu čerpať do 25. 12.2022.
5.2 Prijemca je povinný bezodkladne predložit' doklady o účelovom čerpaní poskýnutej dotácie

najneskôr však do 28. 12.2022 v súlade s článkom č. IX, VZN č. 3l20I9 o poskýovaní
dotácií zrozpočtu mesta Turzovka.

5.3 NepouŽité finančné pľostľiedky je žíadateľ povinný vrátiť na účet mesta, z ktorého boli
poskýnuté, najneskôr do 28. 12.2022,

5.4 Príjemca, ktoľý nepredloŽí zúčtovanie finančnej dotácie je povinný finančnú dotáciu v plnej

výške vrátiť na účet mesta, najneskôľ do 31.12.2022'
5.5 Dotácia jeviazanána akcie uvedené v čl. il tejto zmluvy. Príjemca sazavázujevrŕttit'

finančnú dotáciu v plnej výške, pokiaľ sa akcie neuskutočnia, najneskôr do 25.12.2022.

5.6 Príjemca,ktorý použlje dotáciu nainý účel, ako je v tejto zĺfiluve stanovené, je povinný
vrátit'dotáciu vo výške neoprávnene čerpanej dotácie na účet mesta'

článok VI.
Iné dohodnuté podmienky

6.1 Príjemca je povinný pri obstarávanitovarov, služieb aprác dodržiavaÍ'hospodárnosť

a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a postupovať podľa platného zákona
o verejnom obstarávaní, ak mu takuto povinnosť zákonukladá.

6.2 Poskýovateľ si vyhľadzuje právo kontroly pouŽitia pridelených finančných prostriedkov.

6.3 Ak prijímateľ dotácie nedodľŽí podmienky poskýnutia dotácie, ako aj povinnosti

vyplývajúce zo všeobe cne závázných pľedpis ov a zo zmluvy, toto konanie sa povaŽuje za

porušenie finančnej disciplíny a mesto uplatní sankcie podľa $ 31 zákona č. 52312004 Z, z,

o ľozpočtových pravidlách verejnej správy v zĺeni neskorších predpisov.

6.4 Výdavky nazičtovanie poskýnutej dotácie budú výdavky vynaloŽené v súlade s článkom III

tejto zmluvy v ľoku 2022.
6.5 Príjemca sazaväzýe v rámci účelového plnenia a požitia finančnej dotácie počas celej doby

rea\izácie svojej činnosti propagovať poskýovateľa dotácie t. j. MESTO TURZOVKA
_ slovom, písmom, gľaficky.

6.6 Príjemcasazaväzuje bezodkladne oznámiť mestu Tuľzovka kažďil zmenu' napľ. zmenu sídla

or gaĺlzácie. štatutám eho or gánu, b anko vého účtu.



článok VII.
Zá,ľeľečné ustanovenia

7.1 Poskýnutie dotácie bolo schválené na zasadnutí MsZ dňa 12'5.2022, v rozpočte mesta

Turzovka na rok 2022 v pľograme 9 _ kultúra uznesením č,.4I-I2l5-2022.
7.2 Zm|uvaje vyhotovená v troch exemplároch, zktorých dva rovnopisy dostane poskýovateľ

a jeden rovnopis príjemca dotácie.
7 '3 Tito Zm|uvao poskytnutí dotácie zrozpočtumesta Tuľzovka v roku 2022 naďobúda platnosť

dňom podpisu oboch zmluvných stľán a účinnost' nadobúda dňom nasledujúcim po jeho

zverejnení na webovom sídle mesta Tuľzovka.
7 .4 Zmluvné strany zmluvu podpísali a oprávnený zástupca žiadateľa pľehlasuje, že je

opľávnený podpísat' zmluvu zažiadateľa, je spôsobilý k právnym úkonom, že sa s obsahom

zmluvyoboznámil ,vplnomľozsahujej porozumel,súhlasísjej obsahomavýznamomaje
si vedomý, že v pripade porušenia zmluvných podmienok môže poskýovateľ žĺadať vrátenie

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

V Turzovke, dňa ...!.?..?.,.'...... 2022

)

MISTO TURZOVKA

023 54
22

i
Yr/*", /lnĺ'ĺ'ry'""."

Prijímateľ

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček



zÚ Čr ovANIE PoSKYTNUTEJ o oľÁcrn

Zúčtovanie dotácie poskytnutejzrozpočtu MestaTurzovka v ľoku 2022

Žiadateľ :

Názov organízácie; Združenie ľodičov a pľiatel'ov Spojenej školy Tuľzovka
Sídlo : Stred 305, 023 54 Tuľzovka
ZasťÚpeĺý: Ing. Martina Birková
lČo: s:so+q::
Zmluvao poskýnutí dotácie č. E-DoT-l5l2022TR

Pľedmet zmluvy - účel poskytnutia a použitia dotácie :

služby a materiál nazabezpečenie akcie, daľčeky pľe deti.
. Mikuláš
o Vianočné trhy

Vypracoval
Dátum :

Meno a priezvisko štatutámeho
zástupcu

čís1o
dokladu

druh
dokladu

dodávate|' dotácia-účel/akcia suma
spôsob
úhĺady

dátum
úhľady

)




