
ZiMLUVA

č. DoT_023/2018

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

článot l.
Účastníci zmluvy

Poskytovatelt:
MESTO TURZOVKA
Stľed č. 178
023 54 Turzovka
7'gstúpené: p. JUDr. Ľubomírom Golisom, pľimátorom mesta
ICO: 00314331
DIČ 2020553315
Č. tl.: ozoą61700215600 Prima banka Slovensko

żiadatel'l
Zńl<ladná o ľganĺzá cia Tuľzovka
Slovenský nłäz chovatel'ov poštových holubov
023 54 Tuľzovka
Zastiryený: p. Maľian Chudej
ICO: 31790852
Č. ĺ.: srzz 0900 0000 0004 2038 1866

čHnok II.
Pľedmet zmluvy

2.I Táto zmluvasauzaťĺźltaĺazźlk|ade $ 2 platného VZN o poskytovaní dotácií zrozpočtu
mesta, ktoým mestské zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre organizácie
a jednotlivcov zrozpoětu mesta pre rok 20l8.

2.2 Poskytovateľ sazavazuje poskytnúť dotáciu na nĺáklady spojené s činnosťou zväzu,
reprezentáciu nášho mesta v chove a výcviku poštových holubov.

2.3 Pľijímateľ sazaväzuje použiť poskýnutu dotáciu nazabezpečenie reprezentácię mesta v ľámci
pľetekov a v chove a výcviku poštových holubov.
Dotácia je účelovo viazaná; náklady na občerstvenie s výnimkou alkoholických a tabakových
výrobkov, ubýovanie, ocenenia, štaľtovné poplatky.

článok ltr.
čas a vykonávanĺe činností

3.l Żiadateľ sazavđzuje poskytnutú dotáciu pouŽiť v priebehu roka 2018 na účel uvedený
v bodę 2.3 tejto zmluvy.



Clánok IV.
Výška a účel poskytnutia dotácie

4.1 Poskýovateľ dotácie poskytuje Žiadateľovi finančnú dotáciu na účel uvedený v Článku II.
tejto zmluvy na ľok 2018 vo výške 200r- c, slovom: Dvesto eur.

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

4.3 Ziadateľ je povinný po zrealizou*i čin''o'ti, na ktoru bola poskytnutá účelov źl dotácia
zrozpočtu do 30 dní, najneskôľ však do 15. 12.2018, odovzdať na ťtnančné oddelenie
poskytovateľa písomnú správu o použití dotácie.
K správe o vyúčtovaní poskýnutých ťrnančných pľostľiedkov pľijímateľ pľedloží kópie
účtovných dokladov pľeukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musiä mať všetky
náležitosti, ktoľé určuj e zäkon o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom (napľ.
prezenčné listiny, dodacie listy, potvľdenia o odovzdaní vecných cien a pod.)

4.4 v prípade nedodrŽania účelu poskýnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie
poskýnutej dotácie alebo nezľealizovaniačinnosti na akú bola dotácia poskýnutá, je
žiadateľ povinný v teľmíne do 1 5 . 12. 2018 vrátiť poskytnutú dotáciu vplnej výške na účet
poskýovateľa a to na č. ú. 020461700215600 vedeného v Pľima banke Ślovensko, a. s.
V prípade nedodržania tohto teľmínu má Mesto Turzovka pľávo na penále vo výške 0,l %o za
kaŽdý deň odo dňa omeškania termínu pre zaslanie dotácie zo sumy nevyúčtovanej dotácie
až do doby vrátenia najviac do výšky poskytnutej dotácie.

čunok v.
časové a ričelové použitĺe Íinančnej dotácĺe

5.l Pri pouŽití finančných prostriedkov je potrebné dodrŽiavať hospodámosť a efektívnosť ich
vynakladania.

5.2 Yýđavky na zúčtovanie poskytnutej dotácie sú qýdavky vynaloŽené v roku 2018, t. j.
jvýdavky vynaloŽené pred podpisom zmluvy na účel uvedený v članku II tejto 

'mlu'ny.5.3 Ziadatel'v ľámcĺ účelového plnenia a požitia finančnej dotácie sa zaväzuje počas ôelej
doby ľealizácie svojej činnostĺ propagovať poskytovatel'a dotácĺe t. j. MEsTo
TURZOVKA - slovom, písmom, gľaficky.

čhnok vl.
Doba platnosti zmluvy

6.l Tátozmluva sauzatvźranadobuurčitúod 1. 1.2018do l5. t2.2OI8.
6.2 Pri ukončení doby platnosti zmluvy je Žiadateľ povinný zÍlčtovať poskytnutú dotáciu ku dňu

ukončenia doby platnosti zmluvy, v prípade nevyčeľpania alebo nédoloženia potrebných
dokladov dotáciu vrátiť v teľmíne do 15. 12.2016 ako je uvedené v Članku IÝ. odst. 4.

čHnok VII.
osobitné ustanovenia

(

7.1 Finančná dotácia bude zaslaná na úěet žiadateľa.



článok VIII.
Záverečné ustanovenĺa

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 Zm\uva je vyhotovená v dvoch exemplároch, zktoýchkaždá zo zmluvných strĺĺn dostane
po jednej.

8.3 Zmluvné stľany si zmluvu preěítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvľdzujú vlastnoručnými
podpismi.

V Turzovke dňa:

MISTO TIJiIZOVKA

023 54
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