
Z:lü.tLUVA

č. DoT-01212018

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

Čbnok l.
Účastnícĺ zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stred č. 178
023 54 Tuľzovka
Zastúpené: p. JUDr. Ľubomíľom Golisom, pľimátorom mesta
IČo: oo: t433t
DIČ 20205533l5
Č. tl.: ozoą61700Ż15600 Prima banka Slovensko

Żíadate|'z
Centľum volnného času
Ul. R. Jašíka 179
023 54 Turzovka
Zastupęný: Mgr. Veselková Anna
ICO:37812432
Č. rĺ.: srls 5600 0000 OO77 4625 3006

-5K 3é 56oo acca oo11 ą6Ż5: qacz

Clánok II.
Predmet zmluvy

2.I Táto zmluvasauzatváranazáklade $ 2 platného VZN o poskytovaní dotácií ztozpoětu
mesta, ktoým mestské zastupiteľstvo schválilo ýšku dotácie pre organizácie a
jednotlivcov zrozpoětu mesta pľe ľok 2018.

2.2 Poskýovateľ sa zaviizuje poskytnúť dotáciu na materiálne zabezpečenie DFS Bukovinka.
Z.3.Dotélcia je úěelovo víazaná na konkľétny účel: na obstaranie krojového oblečenia a súčastí

kľojov pre deti v DFS Bukovinka.

čHnok III.
čas u vykonávanie činností

3.I Żiađateľ sazavazuje poskýnutú dotáciu použiť v priebehu roka 2018 na účel uvedený
v bode 2.3 tejto zmluvy.

čHnok IV.
Výška a účel posĘtnutĺa dotácie

4.1 Poskytovateľ dotácie poskýuje žiadateľovi ťrnančnú dotáciu na úěel uvedený v Članku ll.
tejto zmluvy na ľok 20l8 vo výške 1 500,_ €, slovom: Jedentĺsícpät'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 zrealiroraničinnosti, na ktoru bola poskýnutá účelov á dottrcia
z rozpočtu do 30 dní, najneskôľ však do l 5. 12.2OI8, odovzdať na finančné oddelęnie
poskytovateľa písomnú správu o použití dotácie.
K spľáve o vyúčtovaní poskytnutých finančných pľostriedkov prijímateľ pľedložíkőpie



účtovných dokladov preukazujúcich ich čeľpanie. Účtovné doklady musia mať všeĘ
náleŽitosti, ktoľé uľčuj e zźlkono 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 poskýnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyričtovanie
poskytnutej dotácie alebo nezrea|izovania činnosti na akú bola dotácia poskýnutá, je

žiađatęľ povinný v teľmíne do 15. 12.2018 vrátiť poskytnutu dotáciu v plnej výške na účet

poskytovateľa a to na č. ú. O2O46t7002l5600 vedeného v Prima banke Slovensko, a. s.

V pľipade nedodržania tohto termínu má Mesto Turzovka právo na penále vo výške 0,| %o za

uazai deň odo dňa omeškania teľmínu pľe zaslanie dotácie zo sumy nevyričtovanej dotácie

až do doby vľátenia najviac do výšky poskýnutej dotácie.

čHnok V.
časové a účelové použitie finančnej dotácĺe

5.1 Pľi pouŽití ťrnančných prostľiedkov je potrebné dodrŽiavať hospodáľnosť a efektívnosť ich
vynakladania.

5.2 Yýdavky na zúčtovanie poskytnutej dotácie sú ýdavky vynaloŽené v roku 2018, t. j.

i výdavky vynaložené pred podpisom zmluvy na účel uvedený v článku II tejto zmluvy.

5 3 Żiadatel'v rámci účelového plnenia a požĺtĺa finančnej dotácĺe sa zaväzuje počas celej

doby realizácie svojej činnosti pľopagovat'poskytovatel'a dotácĺe t. j. MEsTo
TURZOVKA - slovom, písmom, graÍicky.

čHnok VI.
Doba platnosti zmluvY

6.1 Táto zmluva sauzatvátana dobu uľčitú od 1. 1. 2018 do 15. 12.2018.
6.2 Priukončení doby platnosti zmluvy je Žiadateľ povinný zilčtovať poskytnutú dotáciu ku dňu

ukoněenia doby platnosti zmluvy, v prípade nevyčerpania alebo nedoloženia potrebných

dokladov dotáciu vrátiť v teľmíne ođ tś. 12.2018 ako je uvedené v Članku IV. odst. 4.

článok VII.
osobitné ustanovenĺa

7. 1 Finančná dotácia bude zaslaná na iň,et žiadateľ a.

čHnok VIII.
Záverećné ustanovenĺa

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

8.2 Zm|uva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoýchkaždázo zmluvných strán dostane

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

podpismi.

V Tuľzovke dňa:
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