
ZN{LUVA

č. DoT_014l20l8

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

čHnok I.
Účastníci zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stľed č. 178
023 54 Turzovka
ZasťÚpené: p. JUDr. Ľubomíľom Golisom, pľimátorom mesta
lČo: oo: I433l
DIČ: 2020553315
Č. ri.: ozoł61700215600 Pľimabanka Slovensko

Žiadate|':
Enduro Team Tuľzovka
Tunovka 403
0Ż3 54 Turzovka
Zastilpeĺý: p. Rudolf Tomaľa
lČo: llglaąlĺ
DIĆ 2022149250
Č. ĺ.: srqo 0200 0000 0022 003t 2657

čHnok II.
Pľedmet zmluvy

2.I Táto zmluvasalzatvźraĺazćů<Iade $ 2 platného VZN o poskytovaní dotácií zrozpočtu
mesta, ktoným mestské zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pľe oľganizácie
a jednotlivcov zrozpočtu mesta pľe rok 2018.

2.2 Póskytovat ęľ sa zaiazuje poskynúť dotáciu na vykonávanie špoľtovej činnosti v SR a ČR.
2.3 Pľijímatel' sazaväzujepoužiť poskytnutú dotáciu ĺazabezpečenie športovej činnosti Enduro

Teamu Turzovka.
Dotácia je účelovo viazaĺá _ zap|atenie jazdeckých licencií, štaľtovných poplatkov,
ubytovanie' prepľava a udľžiavanie prevádzky schopných motocyklov.

článok III.
Čas a vykonávanie čĺnností

3.I Ziadateľ sazav'ázuje poskytnutú dotáciu použiť v pľiebehu roka 2018 na úěel uvedený
v bode 2.3 tejto zmluvy.

čHnok IV.
Výška a účel poskytnutia dotácie

l.l Poskytovateľ dotácie poskytuje žiadatęľovi finaněnú dotáciu na účel uvedený v Člĺnku u.
tejto zmluvy na ľok 2018 vo rnýške 1 500,- €, slovom: Jedentĺsícpät'sto eur.

.2 Póskytovatóľ sa zaväzujeposkýnúť dotáciu žiadateľovi uvedenú v Článku II. tejto zmluvy,
do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy.

3 Żíadateľ je povinný po zreaIizovaní činnosti, na ktoru bola poskýnutá účelová ďotácia
z ľozpoětu do 30 dní, najneskôr však do 15. 12.2018, odovzdať na finančné oddelenie



poskytovateľa písomnú správu o použití dotácie.
K správe o vyúčtovaní poskýnutých Íinančných prostľiedkov pľijínrateľ predloží ku, -účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpänie. Účtovné aotlaäy ĺnu'ĺu ňuti"s"ir.'\r
náleŽitosti, ktoľé uľčuj e zźlkono účtovníctvó, ako aj prílohy k účtovným d;kňof,i i;"';.\prezenčné listiny, do.dacie listy, potvrdenia o odovżäaní vlcných cien a p;ö_".' \

4'4 v pľípade nedodržania'účelu poskytnutej dotácie, nedodržaniá l.ľroty na'vyúčtovanie
poskytnutej dotácie alebo nezrealizovania činnosti na akú bola dotácia poskytnutá, je
žiadateľ povinný v termíne do 15. !?.?0I8 vrátiť poskytnutri dotáciu ŕphej výške na úěetposkytovateľa a to na č. ú. 0204617002/5600 vedeného v Prima banke ślovensko, a. s.V pľípade nedodržania tohto teľmínu má Mesto Turzovka právo na penále vo výške 0,l Yo zakaždý deň odo dňa omeškania teľmínu pľe zaslanie dotáció 

'o 
,,'r-y ,r"vyúčtovanej dotácie

aŽ do doby vrátenia najviac do výšky póskytnutej dotácie.

čHnok V.
časové a účelové použitie finančnej dotácie

5' 1 Pri pouŽití ťrnančných prostľieđkov je potrebné dodľŽiavať hospodámosť a efektívnosť ichvynakladania.
5'2 Yýdavky na zúětovanie poskytnutej dotácie sú výdavky vynaložené v roku 2018, t. j.
. " !:ý!^:ky vynaložené pred podpisóm zmluvy ná ĺe.l uveaeny v článku II tejto zmluvy.
5 '3 Zíadatel' v ľámci účelového plnenĺa a poźiííafinančnej doiácĺe sa zaväzaje počas celejdoby realĺzácie svojej činnosti p.opugó'ut' poskytov aie|radotácie t. j. MEsToTURZOVKA _ slovom, písmom, gľaficky.

čhnok vI.
Doba platnosti zmluvy

6.1 Táto zmluva sauzatváranadobuurčitúod 1. l.20I8do 15. 12.2OI8.
6'2 Pri ukončení doby platnosti zmluvy je žiadateľ povinný zuětovat' poskytnutú dotáciu ku đňuukončenia doby platnosti zmluvy, v p1í9ade 

''.'oye".punia 
alebo .räaolóz"nia potrebných

dokladov dotáciu vtátit' v teľmíne do 15. 12.2Oi8 uto j" uu.d.rrJu čú"k; IV. odst. 4.

čHnok VII.
osobitné ustanovenĺa

7.1 Finančná dotácia bude zaslaná na účet žiadateľa.

čHnok VIII.
Záxerečné ustanovenia

8' 1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stľanami. Účinnosť
zmluva nadobúđa dňom nasledujúcim podni jej zveľejnenia na web stľĺĺnke mesta.8.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch.*"-pĺ,í'o"h,-z'ktoľi,čhkďŽdázo zmluvny.h rt * dostane
po jednej.

8'3 Zmluvné strany si zmluw prečítali, s jej obsahom súhlasia, ěo potvľdzujú vlastnoručnými
podpismi.
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