
ZIMLUVA

č. DoT-022l20t8

o poskytnutí dotácie podl'a platného VZN o poskytovaní dotácĺí schválenóho MsZ
zrozpočtu mesta na rok2018

čHnok I.
Účastnícĺ zmluvy

Poskytovatel'l
MESTO TURZOVKA
Stľed č. 178
023 54 Tuľzovka
Zastupené: p. JUDr. Ľubomírom Golisom, primátoľom mesta
lČo: ool I433l
DIČ: 2020553315
Č,. tl.: ozoą6t70o2l5600 Prima banka Slovensko

Ziadatel'z
Pavol Smolka
Stred 141
023 54 Tuzovka
Zastiryeĺý: p. Smolka Pavol
ICO 46469371
DIČ: SKl081768765
Č. ĺ.: srqł 0200 0000 0O2g 6147 9259

čHnok II.
Predmet zmluvy

2.I Táto zmluv a sa uzatvára na základe $ 2 platného VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta, ktoqým męstské zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre organizácie
a jednotlivcov ZÍozpočtu mesta pľe rok 2018.

2.Ż Poskytovateľ sazaväzuje poskytnúť dotáciu na organizovanie podujatia Jánske dni
v Tuľzovke.

Ż.3 Pľijímateľ sazaväzuje pouŽiť poskytnutú dotáciu nazabezpečenie akcie pod názvom ,,Jánske
dni v Turzovke"
Dotáciaje účelovo viazaná na konkľétny účel - ozvučenie, nadstľešenie, propagácia,
zabezpeč,enie sociálneho zźnemiapľe návštevníkov a účinkujúcich.

článoł III.
čas a vykonávanĺe činností

|.l Žiadateľ sazavđzuje poskytnutú dotáciu použiť v priebehu ľoka 2018 na účel uvedený
v bode 2.3 tejto zmluvy.



čHnok IV.
Výška a ričel poskytnutia dotácie

4.1 Poskytovateľ dotácie poskytuje žiadateľovi finančnú dotáciu na účel uvedený v Članku Il.

tejto zmluvy na rok 2018 vo výške 300r- €' slovom: Tristo euľ.
a.2 Póskytovatóľ sazaväzujepo'ŕyt'',ĺť dotáciu Žiadateľovi uvedenú v Článku II. tejto zmluvy,

do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy.
4.3 Ziadateľ je povinný po złealizovaní činnosti, na ktoru bola poskynutá účelová dotácia

zrozpoětu do 30 dní, najneskôľ však do 15. t2.2018' odovzdať na ťtnančné ođdelenie

poskytovateľa písomnú spľávu o pouŽití dotácie.
K správe o vytičtovaní poskytnutých finančných prostriedkov prijímateľ predloŽí kópie
účtovných dokladov preukazujúcich ich čeľpanie. Učtovné doklady musia mať všeĘ
náležitosti, ktoré uľčuj e zźĺkono účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom (napľ.

pľezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien a pođ.)

4.4 v pľípade nedodľŽania riěelu poskýnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie alebo neztea|izovania činnosti na akú bola dotácia poskýnutá, je

Žiadateľ povinný v termíne do 15. 12.2018 vrź./ciť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet

poskytovateľa a to na č. ú. 020461700215600 vedeného v Prima banke Slovensko, a. s.

V pľípade nedodržania tohto termínu má Mesto Tuľzovka právo na penále vo výške 0,I %ó za

kaŽdý deň odo dňa omeškania teľmínu pre zaslanie dotácie zo sumy nevyúčtovanej đotácie

až do doby vrátenia najviac do výšky poskytnutej dotácie.

Článok V.
časové a účelové použitie ĺinančnej dotácĺe

5.1 Pľi pouŽití finančných pľostriedkov je potrebné dodrŽiavať hospodámosť a efektívnosť ich
vynakladania.

5'2 Yýdavky na zúětovanie poskytnutej dotácie sú výdavky vynaloŽené v roku 2018, t. j.

i vydavky vynaložené pľed podpisom zmluvy na účeluvedený v ělánku II tejto zmluvy.
53 Żiadatel'v ľámci účelového plnenia a požitia finančnej dotácie sazaväzuje počas celej

doby realizácie svojej činnosti propagovat'poskytovatel'a dotácĺe t. j. MEsTo
TURZOVKA _ slovom, písmom, gľaficky.

čHnok VI.
Doba platnostĺ zmluvy

6.1 Táto zmluva sauzatvárana dobu uľěitú od 1. 1. 2018 do 15. 12.2018.
6'Ż Priukoněení doby platnosti zmluvy je žiadateľ povinný ztlčtovať poskytnutú dotáciu ku dňu

ukončenia doby platnosti zmluvy, v pľípade nevyčerpania alebo nedoloženia potrebných

dokladov dotáciu vrátiť v teľmíne ĺđ t 5. 12.2018 ako je uvedené v ČÉnku IV. odst. 4.

Clánok VII.
osobĺtné ustanovenia

L

7.1 Finaněná dotácia bude zaslaná na účet žiadateľa'



článok VIII.
Zánerećné ustanovenĺa

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami' Účinnosť
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po đni jej zveľejnenia na web stľánke mesta.

8.2 Zm|wa je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoých kďidázo zm|uvĺých strán dostane

po jednej.
8.3 Żmluvné strany si zmluvu pľečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvľdzujú vlastnoručnými

podpismi.

V Tuľzovke dňa: 4Ż ' L' 20 'lý
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