
ZľI{LUVA

č. DoT-018l20l8

o poskytnutí dotácĺe podl'a platného VZN o poskytovaní dotácĺí schváleného MsZ
zrozpočtu mesta na rok 2018

čHnok I.
Účastnícĺ zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stľed č. 178
023 54 Turzovka
ZasťÚpené: p. JUDr. Ľubomírom Golisom, pľimátorom mesta
ICO: 00314331
DIČ:2020553315
Č.ĺ.: ozoą61700215600 Pľima banka Slovensko

iiad,ut"t',
Ženská folklóľna skupĺna TURZOVANKA
občĺanske zdľuženĺe
Predmierska cesta 153
023 54 Turzovka
7'gstúpený: p. Helena Fulierová
ICO: 50609513
Č. ĺ.: srls 0200 0000 0038 8400 4253

čHnok II.
Pľedmet zmluvy

2.I Táto zmluvasauzatvźtanazáklad,e $ 2 platného VZN o poskytovaní dotácií zrozpočtu
mesta, ktoým mestské zastupiteľstvo schválilo výšku dotáciepľe organizácie
a j ednotlivc ov z rozpočtu mesta pre ľok 20 1 8 .

2.2 Poskytovatęľ sazaväzuje poskytnúť dotáciu na činnost'ženskej folklóľnej skupiny
Tuľzovanka.

2.3 Pľijímateľ sazavänĄe použiť poskýnutú dotáciu na pľezentovanie ftadiciia zvykov
v Tuľzovke, reprezentovanie męsta Turzovka a Kysúô na ľôznych folklóľnych festivaloch,
zachovanię zvykov a ľudových tľadícií hoľných Kysúc.
Dotáciaje účelovo viazanána konkĺétny účel - nákup kľojového oblečenia a súčastí kľojov,
dopľava, ubytovanie, oběerstvenie, honoľar

článok Iu.
Čas a vykonávanie činností

3.l Žiadateľ sazaváĺzuje poskytnutú dotáciu pouŽiť v pľiebehu roka 2018 na účel uvedený
v bode 2.3 tejto zmluvy.



Clánok IV.
Yýška a účel poskytnutia dotácie

4.1 Poskytovateľ dotácie poskýuje Žiadateľovi ťrnančnú dotáciu na účel uvedený v Článku Il.
tejto zmluvy na rok 2018 vo výške 2 000'_ €, slovom: Dvetĺsíc eur.

4.2 Poskytovateľ sazaväzuje poskytnúť dotáciu žiadateľovi uveđenú v Čhnku II. tejto zmluvy,
do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy.

43 Żiađatel' je povinný po zrealizovani činnosti, na ktoru bola poskytnutá účelová đotácia
zrozpoětll do 30 dní, najneskôľ však do 15. 12.2018, odovzdať na finančné oddelenie
poskytovateľa písomnú správu o použití dotácie.
K spľáve o vyúčtovaní poskytnutých finančných prostľieđkov prijímatel'predloŽí kópie
účtovných dokladov pľeukazujricich ich čeľpanie. Účtovné doklady musia mať všetky
náleŽitosti, ktoľé uľčuj e zákon o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným doklađom (napr.
prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien a pod.)

4'4 v pľípade nedodľžania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyriětovanie
poskytnutej dotácie alebo nezrea|izovania činnosti na akú bola dotácia poskytnutá, je
žiadateľ povinný v teľmíne do 15. 1'2.2018 vrátiť poskýnutú dotáciu v plnej výške na účet
poskytovateľa a to na č. ú. 020461700215600 vedeného v Prima banke Slovensko, a. s.
V prípade nedodržania tohto teľmínu má Mesto Turzovka právo na penále vo výške 0,l Yo za
každý deň odo dňa omeškania termínu pľe zaslanie dotácie Zo sumy nevyúčtovanej dotácie
aŽ do doby vrátenia najviac do výšky poskytnutej dotácie.

ČHnok V.
časové a účelové použitie finančnej dotácie

5.1 Pri použití finančných prostriedkov je potrebné dodrŽiavať hospodáľnosť a efektívnosť ich
vynakladania.

5.2 Yýđavky na zúčtovanie poskytnutej dotácie sú ýdavky vynaložené v roku 2018, t. j.
i výdavky vynaložené pľed podpisom zmluvy na účel uvedený v člĺĺnku II tejto zmluvy.

5.3 Ziadatel'v rámci účelového plnenĺa a poźitia finančnej dotácie sa zaväzuje počas celej
doby ľealizácie svojej činnosti propagovat'poskytovatel'a dotácie t. j. MEsTo
TURZOVKA - slovom, písmom, graficky.

ČHnok VI.
Doba platnosti zmluvy

6.1 Táto zmlllvasauzatvárana dobu určitú od 1. l. 2018 do l5. 12'2018.
6'2 Pri ukončení doby platnosti zmluvy je žiadateľ povinný zúčtovať poskytnutú dotáciu ku dňu

ukončenia doby platnosti zmluvy' v pľípade nevyčerpania alebo nedoloŽenia potľebných
dokladov dotáciu vrátiť v termíne do 15. I2.2OI8 ako je uvedené v Članku IV. odst. 4.

čHnok VII.
Osobitné ustanovenia

I

7. 1 Finančĺá dotáciabude zaslaná na účet žiadateľ a.



Clánok VIII.
Záverečné ustanovenĺa

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stľanami a účinnosť po
dni zverejnenia na web stránke mesta.

8.2 Zmhlva je vyhotovená v dvoch exemplaľoch, z ktoých každźLzo zm|uvných stľán dostane
po jednej.

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

V Turzovke dňa:

MISTO TURZOVKA

023 54
22


