
ZN{LUVA

č. DoT_017l2018

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

čHnok I.
Účastníci zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stred č. 178
023 54 Tuľzovka
Zastípeĺé: p. JUDr. Ľubomíľom Golisom, pľimátoľom mesta
lČo: oo: l433l
DIČ:2020553315
Č.t.: ozoą61700215600 Prima banka Slovensko

Żiadate|'z
Nohejbalovy klub Tuľzovka
023 54 Tuľzovka
Zastúpený: p. Róbeľt Zahatlan
ICO:43258662
Č. rĺ.: sr:z 7500 0000 0040 1488 0596

ČHnok II.
Predmet zmluvy

Ż.l Táto zmluvasalzatvźtranazźů<lade $ 2 platného VZN o poskytovaní dotácií zrozpočtu
mesta, ktoľým mestské zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pľe organizácie
a jednotlivcov zrozpočtu męsta pre ľok 2018.

2.2 Poskýovateľ sazaväzuje poskytnúť dotáciu na vykonávanie špoľtovej ěinnosti.
2'3. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskýnutú dotáciu nazabezpečenie špoľtovej ěinnosti

nohejbalového klubu.
Dotácia je účelovo viazaná_ náklady na cestovné, na pľenájom telocviěne, na propagáciu,
dľesy, občerstvenie.

čHnok III.
čas a vykonávanie čĺnností

3.t Žiadateľ sa zav'azuje poskytnutú dotáciu použiť v pľiebehu ľoka 20l8 na účel uvedený
v bode 2.3 tejto zmluvy.

článok IV.
Výška a účel poskytnutia dotácie

4.1 Poskytovateľ dotácie poskytuje žiadateľovi finančnú dotáciu na úěel uvedený v Článku u.
tejto zmluvy na rok 2018 vo výške 600r- €, slovom: Šest'sto euľ.

4.2 Poskytovateľ sazavazujeposkytnúť dotáciu žiadateľovi uvedenú v Člĺnku II. tejto zmluvy,
do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy.

13 Žiadatel' je povinný po zrea|izovaní činnosti, na ktoru bola poskytnutá účelová dotácia
zrozpočtu do 30 dní, najneskôľ však do 15. 12.2018, odovzdať na fltnaněné oddelenie
poskytovateľa písomnú správu o pouŽití dotácie.
K správe o vyúčtovaní poskytnutých finančných pľostriedkov pľijímateľ predloŽí kópie



účtovných dokladov pľeukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia mať všetĘ
náleŽitosti, ktoré určuj e zákono účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom (napr.
pľezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien a pod.)

4.4 v prípade nedodľŽania účelu poskytnutej dotácie, nedodrŽania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie alebo nezrealizovaniačinnosti na akú bola dotácia poskytnutá, je
žiadateľ povinný v termíne do 15. 12.2018 vľátiť poskytnutú dotáciu v plnei výške na účet
poskýovateľa a to na č. ú. 0204617002/5600 vedeného v Pľima banke ślouó''.ko, u. 

'.V prípade nedodrŽania tohto teľmínu má Mesto Turzovka právo na penále vo výške O,l Yo za
kaŽdý deň odo dňa omeškania termínu pľe zaslanie dotácie 

'o '.'*y 
n.vyúčtovanej dotácie

až do doby vrátenia najviac do výšky poskytnutej dotácie.

čHnok V.
časové a rĺčelové použĺtĺe finančnej dotácie

5.1 Pľi použití finančných prostriedkov je potľebné dodľžiavať hospodáľnosť a efektívnosť ich
vynakladania.

5.2 Yýdavky na zúčtovanie poskytnutej dotácie sú výdavky vynaložené v roku 2018, t. j.

- ^ 
j:ý_d*ky vynaložené pred podpisom zmluvy na účel uvedený v článku II tejto 

"'nĺu'oy.5.3 Ziadatel'v rámci účelového plnenĺa apoźitiafinančnej dotácie sazaviizije počas óelej
doby realizácie svojej čĺnnosti propagovat'poskytovatel'a dotácie t. j. MEsTo
TURZOVKA - slovom, písmom, gľaÍicky.

článok VI.
Doba platnosti zmluvy

6.1 Táto zmluvasauzatvárana dobu určitú od 1. 1. 2018 do 15. t2.2018.
6.2 Pri ukončení doby platnosti zmluvy je žiadateľ povinný ztlćtovať poskytnutú dotáciu ku dňu

ukončenia doby platnosti zmluvy, v pľípade nevyěerpania alebo nedoloženia potľebných
dokladov dotáciu vrátiť v teľmíne do 15. 12.2018 ako je uvedené v Článku IV. odst. 4.

čHnok VII.
Osobĺtné ustanovenĺa

7. 1 Finančná dotácia bude zaslaná na účet žiadateľ a.

čHnok VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Úěinnosť
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na web stránke mesta.

8.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoých každá,zo zmluvných stľan dostane
po jednej.

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