
ZN{LUVA

č. DoT-003l20l8

o poskytnutí dotácie podl'a platného VZN o poskytovaní dotácĺí schváleného MsZ
z rozpočtu mesta na ľok 2018

čHnoľ I.
Účastnícĺ zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stľed č. 178
023 54 Turzovka
Zastűpené: p. JUDr. Ľubomíľom Golisom' primátoľom mesta
lČo: ool I433l
DIČ:2020553315
Č. tl.: ozoą617002/5600 Prima banka Slovensko

Ziadatel'z
Mestská oľganĺzácĺa SRZ Tuľzovka
Urbáľsky dom
023 54 Turzovka
Zastűpený: JUDr. Maľtin Birka
ICO: 178209509
Č. ĺ.: srłz 0900 0000 0000 5I99 4746

čHnok II.
Predmet zmluvy

2.I Táto zmluvasauzatváttanazěů<lade $ 2 platného VZN o poskytovaní dotácií zrozpočtu
mesta, ktoým mestské zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pľe organizácie jednotlivcov
zrozpoětu mesta pre rok 2018.

2.2 Poskytovatęľ sazaväzuje poskytnúť dotáciu na náklady spojené so zaľybnením potokov,
opravu a výstavbu splavov, úpraw brehov vodných toiĺov, vybudovanie oddychovej časii pľi
rybníku.

2.3 Dotáciaje účelovo viazaná; nákup rýb, mateľiálu na opľavu a výstavbu splavov, úpľavu bľehov
vodných tokov' a materiálu na vybudovanie oddychovej časti pľi rybníku č. 6.

článok ltr.
čas a vykonávanie čĺnností

3.l Żiadateľ sa zavđzuje poskytnutú dotáciu použiť v pľiebehu roka 2018 na účel uvedený
v bode 2.3 tejto zmluvy

ČHnok IV.
Výška a rĺčel poskytnutĺa dotácie

4.1 Poskýovateľ dotácie poskytuje žiadateľovi finančnú dotáciu na účel uvedený v Článku Il'
tejto zmluvy na ľok 2018 vo rýške 600,- €, slovom: Šest'sto euľ.

4.2 Poskytovateľ sazaväzuje poskytnúť dotáciu žiadateľovi uvedenú v Článku II. tejto zmluvy,
do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy.

43 Žiadateľ je povinný po zrealirorur:činnosti, na ktoru bola poskýnutá účelová dotácia
zrozpočtu do 30 dní, najneskôr však do l5. 12.2018, odovzdať na flrnančné oddelenie



poskytovatel'a písomnú správu o použití dotácie.
K správe o vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov pľijímateľ pľedloŽí kópie
úětovných dokladov preukazujúcich ich ěerpanie. Účtovné doklady musia mať všetky
náleŽitosti, ktoľé urěuj e zákoĺ o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom (napr.
pľezenčné listiny, dodacie listy, potvľdenia o odovzdaní vecných cien a pod.)

4.4 v pľípade nedodľžania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie alebo nezrea|izovania činnosti na akú bola dotácia poskytnutá' je
žiadateľ povinný v termíne do 15. 12. 2018 vľátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet
poskýovateľa a to na č. ú. 020461700215600 vedeného v Prima banke Slovensko, a. s.
V pľípade nedodrŽania tohto termínu má Mesto Turzovka právo na penále vo výške 0,I oÁ za
každý deň odo dňa omeškania termínu pľe zaslanie dotácie zo Sumy nevyúčtovanej dotácie
aŽ do doby vľátenia najviac do výšky poskýnutej dotácie.

čhnok V.
časové a účelové použitie finančnej dotácie

5.1 Pri pouŽití finančných prostľiedkov je potrebné dođržiavať hospodáľnosť a efektívnosť ich
vynakladania.

5.2 Yýđavky na zúčtovanie poskytnutej dotácie sú výdavky vynaloŽené v roku 2018, t. j.
i výdavky vynaloŽené pred podpisom zmluvy na účel uvedený v článku II tejto zmluvy.

5.3 Ziadatel'v rámci rĺčelového plnenia a požitia Íinančnej dotácie sa zaväzuje počas celej
doby ľealizácĺe svojej činnosti pľopagovat'poskytovatel'a dotácie t. j. MEsTo
TURZOVKA - slovom, písmom, gľaficky.

článok VI.
Doba platnosti zmluvy

6.1 Táto zmluva sauzatvárana dobu uľčitú od 1. 1. 2018 do 15.12.2018.
6.2 Pri ukončení doby platnosti zmluvy je Žiađateľ povinný zúčtovať poskytnutú dotáciu ku dňu

ukončenia doby platnosti zmluvy, v prípade nevyčerpania alebo nedoloŽenia potrebných
dokladov dotáciu vĺátiť v termíne do 15. 12. 2018 ako je uvedené v Člĺnku IV. odst. 4.

článok VII.
osobitné ustanovenia

7.1 Finančná dotácia bude zaslanäna účet žiadateľa.

Clánok VIII.
Zá'ľerećné ustanovenia

8.l Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
8.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorychkaždá'zo zmluvných striín dostane

po jednej.
8.3 Zmluvné stľany si zmluvu pľečítali' s jej obsahom súhlasia, čo potvľdzujú vlastnoručnými

podpismi.
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