
Z:]Ů'[LUVA

č. DoT-010l20l8

o poskytnutí dotácie podl'a platného VZN o poskytovaní dotácií schváleného MsZ
z rozpoćtu mesta na ľok 20L8

ČHnok I.
Účastníci zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stľed č. 178
023 54 Turzovka
ZasĘené: p. JUDr. Ľubomírom Golisom, primátoľom mesta
lČo: ool l433t
DIČ:2020553315
Č. tl.: ozoą617002/5600 Prima banka Slovensko

Żiadate|',
HIDDEN MUSIC AGENCY
Stľed 392
023 54 Turzovka
Zasttlpený: p. Rudolf Zajac
ICO 47442638
Č. ĺ.: srcgg 7500 0000 OO4O I8g4 6417

Čbnok II.
Pľedmet zmluvy

2.I Táto zmluva sa uzatvaranazáklade $ 2 platného VZN o poskytovaní đotácií zrozpoětu
mesta, ktoým mestské zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre organizácie jednotlivcov
z rozpočtu mesta pre ľok 2018.

2.Ż Poskytovateľ sazaväzuje poskýnúť dotáciu na pokľytie nákladov spojených s uspoľiadaním
X. ľočníka festivalu HIDDEN MUSIC FEST.

2.3 Dotácia je účęlovo viazaná: zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia akcie.

článok III.
Čas a vykonávanĺe čĺnností

3.I Żiadateľ sazaväzuje poskytnutú dotáciu použiť v pľiebehu roka 2018 na účel uvedený
v bode 2.3 tejto zmluvy.

čhnok IV.
Výška a účel poskytnutia dotácie

4'1 Poskytovateľ dotácie poskytuje žiadateľovi ťlnančnú dotáciu na účel uvedený v Članku u.
tejto zmluvy na rok 2018 vo výške 600,_ €, slovom: Šesťsto eur.

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

ą3 Žiađateľ je povinný po zĺealizouani čin''o'ti, na ktoru bola poskýnutá účelová dotácia
zrozpoětu do 30 dní, najneskôr však do 15. 12.2018, odovzdať na ťtnančné oddelenie
poskytovateľa písomnú správu o pouŽití dotácie.



K správe o vyúětovaní poskytnutých finančných pľostriedkov pľijímateľ pľedloží kópie
účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie. Učtovné doklady musia mať všetĘ
náležitosti, ktoré určuj e zźtkono účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom (napľ.

prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien a pod.)
4.4 v prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie

poskytnutej dotácie alebo nezrea|izovania činnosti na akú bola dotácia poskýnutá, je
žiadateľ povinný v termíne do 15. 12.20118 vľátiť poskýnutú dotáciu v plnej výške na účet
poskytovateľa a to na č. ú. 020461700215600 vedeného v Prima banke Slovensko, a. s.

V pľípade nedodľžania tohto termínu má Mesto Tuľzovka pľávo na penále vo výške 0,I %o za
každý deň odo dňa omeškania termínu pľe zaslanie dotácie zo sumy nevyričtovanej dotácie

až đo doby vrátenia najviac do výšky poskýnutej dotácie.

článoľ V.
Časové a účelové použĺtĺe finančnej dotácie

5.1 Pri pouŽití ťrnaněných prostriedkov je potrebné dodržiavať hospodáľnosť a efektívnosť ich
vynakladania.

5.Ż Yýdavky na zúčtovanie poskytnutej dotácie sú výdavky vynaloŽené v ľoku 20l8' t. j.

i výdavky vynaloŽené pred podpisom zmluvy na účel uveđený v článku II tejto zmluvy.
5 3 Żiadatel' v rámci účelového plnenia a požĺtĺa finančnej dotácie sa zaväzuje počas celej

doby ľealizácie svojej činnosti pľopagovat'poskytovatel'a dotácie t. j. MEsTo
TURZOVKA - slovom, písmom, gľaficky.

Čhnok VI.
Doba platnosti zmluvy

6.1 Táto zmluvasauzatvźlrana dobu určitú od 1. 1. 2018 do 15. 12.2018.
6.2 Priukončení doby platnosti zmluvy je žiadateľ povinný zuětovať poskytnutú dotáciu ku dňu

ukončenia doby platnosti zmluvy, v prípade nevyčerpania alebo nedoloŽenia potľebných

dokladov dotáciú vrátiť v termíne do 15. 12. Ż0I8 ako je uvedené v Článku IV. odst. 4.

Clánok VII.
osobitné ustanovenia

7.l Finančná dotácia bude zaslaná na účet žiadateľa.

čHnok VIII.
Závereóné ustanovenĺa

8.1 Zmluvanadobúdaplatnosťdňom jej podpísaniaobomazmluvnými stranami. Úěinnosť
zm|uvanadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke mesta.

8.2 Zm\uva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoýchkuŽdázo zmluvných strán dostane

po jednej.
8.3 Zmluvné stľany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvľdzujú vlastnoruěnými

podpismi.
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