
Zľ4LUVA
č. DoT_01112018

o poskytnutí dotácĺe podl'a platného VZN o poskytovaní dotácÍí schváleného MsZ
z ľozpočtu mesta na rok 2018

čHnoľ I.
Účastníci zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stľed č. 178
023 54 Tuľzovka
Zastűpené: p. JUDr. Ľubomírom Golisom, primátoľom mesta
ICO: 00314331
DIČ;2020553315
Č. tl.: ozoą6t7}O2l5600 Prima banka Slovęnsko

Żiadatel':
Farská chaľita
F'arský úrad Turzovka
Jašíkova č.38
023 54 Tuľzovka
7,gstupený: p. Agnesa Staníková
ICO: 31912362
D|Č:2020552490
Č. ĺ.: srcts 0900 0000 0000 5l98 1160

čHnok II.
Pľedmet zmluvy

2.l Táto zmluvasauzatváranazálklade $ 2 platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta, ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre organizácie jednotlivcov
ztozpočtu mesta pre rok 2018.

2.2 Poskytovateľ sazaväzuje poskytnúť dotáciu na nłĺklady spojené činnosťou Faľskej chaľity
pôsobiacej pri Faľskom úrade v Turzovke.

2.3 Prijímateľ sazavazuje použiť poskytnutú dotáciu nazabezpečenie pomoci ľuďom žijúcim na
i;zemi mesta Tuľzovka, ktorí sa nachádzajűv nepľiaznivej sociálnej situácii.
Dotácia je účelovo viazaná; nákup potľavín, ošatenia, hygienických potrieb, zdľavotníckych
pomôcok, paliva.

článok III.
Čas a vykonávanĺe čĺnností

3.I Żiadateľ sazaväzuje poskýnutú dotáciu pouŽiť v priebehu ľoka 2018 na účel uvedený
v bode 2.3 tejto zmluvy.



čIánok IV.
Výška a účel poskytnutia dotácĺe

4'1 Poskytovateľ dotácie poskytuje žiadateľovi finančnú dotáciu na účel uvedený v Člĺnku lI.
tejto zmluvy na rok 2018 vo výške 1 000,_ €, slovom: Jedentĺsíc eur.

4'2 Poskytovateľ sazaväzujeposkytnúť dotáciu Žiadateľovi uvedenú r,, ćlenh II. tejto zmluvy,
do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy.

43 Żiadatel' je povinný po zrealizou*i čin ro.ti, na ktoľú bola poskytnutá účelov ádotácia
z rozpočtu do 30 dní, najneskôr však do 15. 12.}}Il,odovzdaťna finančné oddelenie
poskytovateľa písomnú správu o pouŽití dotácie.
K spľáve o vyúčtovaní poskýnutých finančných prostriedkov prijímateľ predloží kópie
účtovných dokladov pľeukazujťrcich ich čerpänie. Účtovné aoĹlaäy musiä mať všetky
náleŽitosti, ktoré určuj e zákono účtovníctvé, ako aj pľílohy k účtovným dokladom (ńapr
prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzäaní vecných cien a pod.)

4'4 v pľípade nedodľŽaniaričelu poskýnutej dotácie, nedodržaniá l.ľroty na'vyúčtovanie
poskytnutej dotácie alebo nezre alizovaniačinnosti na akú bola dotácia posiytnutá, je
žiadatęľ povinný v teľmíne do 15. 12. 2018 vľátiť poskýnutú dotáciu ŕphej vyške na účet
poskytovateľa a to na č. ú. 020461700215600 veoeneno v Prima banke ślovensko, a. s.V prípade nedodržania tohto teľmínu má Mesto Tuľzovka právo na penále vo výške O,l Yo za
kďždý deň odo dňa omeškania teľmínu pre zaslanie dotáció 

'o 
.t'.y n.uýúčtovane.; dotácie

aŽ do doby vľátenia najviac do výšky póskytnutej dotácie.

čHnok V.
časové a účelové použitĺe Íinančnej dotácĺe

5'1 Pľi použití ťrnaněných prostriedkov je potľebné dodľžiavať hospodárnosť a efektívnosť ich
vynakladania.

5'2 Yýđavky na zúčtovanie poskýnutej dotácie sú výdavky vynaložené v ľoku 2018, t. j.

. " Ł:!!::ky_ 
vynaloŽ91é pred podpisom zmluvy ná ĺe.l uvéaeny v článku II tejto ,-lrruy.

5 '3 Liadatel' v ľámci účelového plnenia a požitia Íinančnej dotácie sa zaväzuje počas óetej
doby ľealĺzácie svojej čĺnnosti propagovat'poskytovatel'a dotácĺe t. j. MEsTo
TURZOVKA - slovom, písmom, gľaÍicky.

čHnok VI.
Doba platnosti zmluvy

6.1 Táto zmluva sauzatvárana dobu uľčitú od 1. 1. 2018 do t5.12.2018.
6'2 Pri ukončení doby platnosti zmluvy je žiadateľ povinný zílčtovať poskytnutú dotáciu ku dňu

ukončenia doby platnosti zmluvy, v prípade nevyčeľpania alebo nôaolózenia potľebných
dokladov dotáciu vtátiť v termíne do 1ś. 12.2Oí8 ako je uvedené 

" 
ČlaŔu IV. odst. 4.

čHnok VII.
Osobitné ustanovenia

7.1 Finanč ntl, đotáciabude zaslaná na účet žiadateľa.

\



Clánok VIII.
Záyerečné ustanovenĺa

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stľanami. Účinnosť
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke mesta.

8.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplaľoch, z ktoqých každázo zmluvĺých stľán dostane
po jeđnej.

8.3 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými
podpismi.
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