
ZN{LUVA

č. DoT_01612018

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

ČHnok I.
Účastníci zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stred č. 178
023 54 Tuľzovka
Zast'Ęené: p. JUDľ. Ľubomíľom Golisom, pľimátorom mesta
lČo: ool I433l
DIČ 2020553315
Č. ĺ': ozoł61700215600 Pľima banka Slovensko

Żiadatell':
Jednota dôchodcov na Slovensku
Mestská oľganizácia
023 54 Tuľzovka
79stupený: Mgr. Veľonika Malicherová
ICO:42446571
Č. rĺ.: srąą 0900 0000 OO5l2642 5349

čHnok II.
Predmet zmluvy

2.I Táto zmluvasauzatvźlranazźl<lade $ 2 platného VZN o poskytovaní dotácií zrozpoětll
mesta, ktoým mestské zastupitel'stvo schválilo výšku dotácie pre organizácie
a jednotlivcov ztozpočtu mesta pľe rok 2018.

2.2 Poskýovateľ sazaväzuje poskýnúť dotáciu na náklady spojené činnosťou JednoĘ dôchodcov
na Slovensku, Mestskej oryanizźĺcie Tuľzovka.

Ż.3 Pľijímateľ sazaväzuje pouŽiť poskytnutú dotáciu nazabezpeěenie _ kulturno-poznávacia
činnosť, organizovanie špoľtových podujatí, účasť na prehliadke spevokolov, ľelaxačný pobyt,
iná pľíleŽitostná činnosť.
Dotácia je účelovo viazaná štaľtovné na súťaže, občeľstvenie, materiál, reprezentačné,
ubytovanie, ocenenia, doprava, vstupné.

článok III.
Ču. a vykonávanie činností

s 'l ziadatęľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu pouŽiť v pľiebehu roka 20l8 na účel uvedený
v bode 2.3 tejto zmluvy.



čHnok IV.
Výška a účel poskytnutĺa dotácie

4.1 Poskytovateľ dotácie poskytuje žiadateľovi finančnú dotáciu na účel uvedený v Článku II.
tejto zmluvy na ľok 2018 vo výške 600r_ €, slovom: Šest'sto euľ.

4.2 Poskytovateľ sazaväzujeposkytnúť dotáciu žiadateľovi uvedenú v Članku II' tejto zmluvy,
do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy.

43 Żiadatel' je povinný po zrealizovaní činnosti, na ktoru bola poskytnutá účelová dotácia
zrozpočtu do 30 dní, najneskôr však do l5. 12.2018, odovzdať na finančné oddelenie
poskytovateľa písomnú spľávu o použití dotácie.
K správe o vyúčtovaní poskytnutých finančných pľostľiedkov prijímateľ predloŽí kópie
účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia mať všetky
náležitosti, ktoľé určuj e zäkon o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom (napr.
prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien a pod.)

4.4 v prípade nedodržania účelu poskýnutej dotácie, nedodrŽania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie alebo nezľealizovania činnosti na akú bola dotácia poskytnutá, je
Žiadateľ povinný v teľmíne do 15. 12,2018 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet
poskytovateľa a to na č. ú. 020461700Ż15600 vedeného v Prima banke Slovensko, a. s.
V pľípade nedodrŽania tohto termínu má Mesto Turzovka právo na penále vo výške 0,I oÁ za
kaŽdý deň odo dňa omeškania termínu pre zaslanie dotácie zo sumy nevyúčtovanej dotácie
až do doby vľátenia najviac do výšky poskytnutej dotácie.

Čunok V.
časové a účelové použĺtĺe finančnej dotácie

5.1 Pri použití finančných prostľiedkov je potľebné dodľžiavať hospodáľnosť a efektívnosť ich
vynakladania.

5.2 Yýdavky na zúčtovanię poskýnutej dotácie sú výdavky vynaloŽené v roku 2018, t. j.
j wdavkľ vynaložené pred podpisom zmluvy na účel uvedený v článku II tejto zmluvy.

5.3 Ziadatel'v rámci účelového plnenĺa a požitia finančnej dotácĺe sa zaväzuje počas celej
doby ľealizácie svojej činnostĺ pľopagovat'poskytovatet'a dotácie t. j. MEsTo
TURZOVKA - slovom, písmom, graficky.

Clánok VI.
Doba platnosti zmluvy

6.l Tźúo zmluva sa uzatvźra na dobu uľčitú od l . 1 . 20l 8 do 1 5. 12. 2018.
6.2 Pri ukončení doby platnosti zmluvy je Žiađateľ povinný zilčtovať poskytnutú dotáciu ku dňu

ukončenia đoby platnosti zmluvy, v prípade nevyčerpania alebo nedoloŽenia potľebných
dokladov dotáciu vľátiť v termíne do 15. 12.2018 ako je uvedené v Čtánku IV. odst. 4.

Clánok VII.
osobitné ustanovenia

I
t

7. 1 Finančná đotácia bude zaslaná na úěet žiadateľ a.



Clánok VIII.
Záxerećné ustanovenĺa

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

8.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoých kďŽdázo zm|uvných striín dostane
po jednej.

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