
ZľĺLUVA
č. DoT-007l20t8

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

článok I.
Účastnícĺ zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stľed č. 178
023 54 Turzovka
Zastupené: p. JUDr. Ľubomírom Golisom, pľimátoľom mesta
ICO: 00314331
DIČ:2020553315
Č,. tl.: ozoą617 002/ 5 600 Pľima banka Slovensko

Żiuď^t"|',
Únia nevĺdĺacich a slabozľakých Slovenska
Slovak Blind and Partĺally Sigted Unĺon
Záů<|adnát oľganizácia Úľss č. 8 čadca
Hoľná 101
022 Llčadca
Zastipený: p. Lýdia oravcová
ICo: 00ó83876
Č. ĺ.: srzo 7500 0000 0040 2013 0046

ČHnok II.
Pľedmet zmluvy

2.I Táto zmluvasauzatvźłranazákIade $ 2 platného VZN o poskytovaní dotácií zrczpoćtls
mesta, ktoqfm mestské zastupitel'stvo schválilo výšku dotácie pľe organizácie jednotlivcov
z ľozpočtu mesta pre rok 20l8.

2.2 Poskytovateľ sazaväzuje poskytnúť dotáciu na ýdavky na činnosť základnej organizáeie
ťrľss č. 8 Cadca.

2.3 Prijímateľ sazaväzuje použiť poskytnutri dotáciu nazabezpečęnie akcie pod názvom ,,Chcem
chodiť sám".
Dotácia je účelovo viazaná nájomné priestoľov, mateľiálové zabezpeč,enie akcie, občeľstvenie,
pľopagačné materiály.

článok lII.
Čas a vykonávanie činností

3.l Ziadateľ sazavazuje poskýnutú dotáciu pouŽiť v pľiebehu ľoka 2018 na účel uvedený
v bode 2.3. tejto zmluvy.



článok IV.
Výška a účel poskytnutia dotácie

4.1 Poskytovateľ dotácie poskytuje Žiadateľovi finančnú dotáciu na účel uvedený v Čbnku II.
tejto zmluvy na ľok 2018 vo výške L50'_ €' slovom: Jednostopät'desiat euľ.

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

43 Żiadateľ je povinný po zrea|izovaní činnosti, na ktoru bola poskytnutá účelová dotácia
zrozpočtu do 30 dní, najneskôrvšakdo 15. 12.z}ll,odovzdaťnafinančné oddelenie
poskytovateľa písomnú spľávu o použití dotácie.
K správe o vyúčtovaní poskytnutých finaněných pľostľiedkov pľijímatel'pľedloŽí kópie
účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia mať všeĘ
náležitosti, ktoré uľčuj 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 prípade nedodľžania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyričtovanie
poskytnutej dotácie alebo nezrealizovania činnosti na akú bola dotácia poskýnutá, je
žiadateľ povinný v termíne do 15. 12.20118 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet
poskytovateľa a to na č. ú. 020461700215600 vedeného v Pľima banke Slovensko, a. s.
V prípade nedodľžania tohto teľmínu má Mesto Turzovka právo na penále vo výške 0,I oÁ za
kaŽdý deň ođo dňa omeškania teľmínu pľe zaslanie dotácie zo sumy nevyúčtovanej dotácie
až do doby vrátenia najviac do výšky poskytnutej dotácie.

Clánok V.
časové a účelové použitie finančnej dotácĺe

5.l Pri pouŽití ťrnaněných prostriedkov je potľebné dodrŽiavať hospodámosť a efektívnosť ich
vynakladania.

5.2 Výdavky na zúčtovanie poskytnutej dotácie sťl výdavky vynaloŽené v roku 2018,t. j.
i výdavky vynaloŽené pred podpisom zmluvy na účel uvedený v ělánku II tejto zmluvy.

5.3 Ziadatel' v rámci účelového plnenĺa a poźitía finančnej dotácie sa zaväzuje počas celej
doby ľealizácie svojej čĺnnosti pľopagovat'poskytovatel'a dotácie t. j. MESTO
TURZOVKA - slovom, písmom, gľaficky.

Clánok VI.
Doba platnosti zmluvy

6.I Ttúo zmluvasauzatvárana dobu uľčitú od 1. 1. 2018 do 15. 12.2018.
6.2 Prí ukončení doby platnosti zmluvy je Žíadateľ povinný ztlětovať poskýnutú dotáciu ku dňu

ukončenia doby platnosti zmluvy, v prípade nevyčerpania alebo nedoloŽenia potľebných
dokladov dotáciu vľátiť v termíne do 15. 12.2OI8 ako je uvedené v Člĺnku IV. odst. 4.

čbnok VII.
osobĺtné ustanovenĺa

Iĺ
I

7.1 Finančná dotácia bude zaslaná na účet žiadateľa.



Clánok VIII.
Záxeľečné ustanovenĺa

8.1 Zmluva nadobúdaplatnosť dňom jej podpísania oboma zmluvn;ými stľanami. Účinnosť
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stľánke mesta.

8.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplaroch, z kÍoýchkďŽdázo zm|uvných strán dostane
po jednej.

8.3 Zmluvné strany si zmluvu pľečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdĄú vlastnoručnými
podpismi.

V Turzovke dňa: ls e 'zplĹ

MISTO TURZOVKA
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