
Zľ'.ĺLUVA

č. DoT-024l20l8

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

ČHnok I.
Účastníci zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stľed č. 178
023 54 Turzovka
7'9sĘené: p. JUDľ. Ľubomíľom Golisom, pľimátorom mesta
ICO: 00314331
DIC:2020553315
Č. ĺ.: ozoą61700215600 Prima banka Slovensko

Ziadatel't
Kultriľne a spoločenské stredisko Tuľzovka
Jašíkova 179
023 54 Tuzovka
Zastűpený : p. Darina Baj áková _ riaditeľka KaS S
ICO:00145254
Č. ri.: srgl 5600 0000 0077 46829O0l

Clánok II.
Pľedmet zmluvy

2.I Táto zmluvasauzatvéltanazáklade $ 2 platného VZN o poskytovaní dotácií zrozpoětu
mesta, ktoým mestské zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pľe organizácie
a jednotlivc ov z rozpoětu mesta pre ľok 201 8.

2.2 Poskýovateľ sazaväzuje poskytnúť dotáciu na činnosť ľudovej hudby,,Gemátovci,,
_ vystĘenia na rôznych kultúrno -spoločenských poduj atiach, súťaŽiach, folklórnych
festivalov, nákup kľoj ov.

2.3 Prijímateľ sazaväzuje pouŽiť poskýnutú dotáciu nazabezpečenie nákladov na činnosť
ľudovej hudby,,Gernátovci".
Dotácia je účelovo viazanána konkľétny účel : 'rýdavky na dopravu, obstarávanie
a nevyhnutnú údrŽbu krojových súčastí, ľudoqých hudobných nástľojov a dobových rekvizít,
honoľár.

článok uI.
čas a vykonávanĺe čĺnností

\.I Žiadatęľ sazaväzuje poskýnutú dotáciu pouŽit'v priebehu ľoka 20l8 na účel uvedený
v bode 2.3 tejto zmluvy.



čHnok IV.
Yýška a účel poskytnutia dotácĺe

4.1 Poskytovateľ dotácie poskytuje žiadatel'ovi Íinančnú dotáciu na účel uvedený v Članku II.
tejto zmluvy na rok 2018 vo vyške 600r- €, slovom: Šest'sto eur.

a.2 Póskytovateľ sazaväzujeposkýnúť dotáciu Žiadateľovi uvedenú v Článku II. tejto zmluvy,
do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy.

43 Żiadateľ je povinný po zrealizovaní činnosti, na ktoľú bola poskytnutá účelová dotácia
zrozpočtu do 30 dní, najneskôr však do 15. 12.2018, odovzdať na finančné oddelenie
poskýovateľa písomnú správu o použití dotácie.
K spľáve o vyúčtovaní poskytnutých Íinančných prostriedkov prijímateľ pľedloží kópie
účtovných dokladov preukazujúcich ich čeľpanie. Učtovné doklady musia mať všetky
náležitosti, ktoré určuj e zákoĺo účtovníctve, ako aj prílohy k úětovným dokladom (napľ.
pľezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien a pod.)

4.4 v prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodľŽania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie alebo nezrealizovaĺia činnosti na akú bola dotácia poskytnutá, je
žiadateľ povinný v termíne do 1 5 . n. Ż0l8 vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej ýške na účet
poskytovateľa a to na č. ú. 020461700215600 vedeného v Prima banke Slovensko, a. s.

V prípade nedođrŽania tohto teľmínu má Mesto Turzovka pľávo na penále vo výške 0,l Yo za
kaŽdý deň odo dňa omeškania termínu pre zaslanie dotácie Zo sumy nevyičtovanej dotácie
až do doby vrátenia najviac do výšky poskytnutej dotácie.

Clánok V.
časové a účelové použitĺe finančnej dotácie

5.1 Pri použití finančných prostriedkov je potľebné dodržiavať hospodámosť a efektívnosť ich
vynakladania.

5.2 Yýdavky na zúčtovanie poskýnutej dotácie sú vydavky vynaložené v roku 2018' t. j.
i výdavky vynaložené pľed podpisom zmluvy na účel uvedený v článku II tejto zmluvy.

5.3 Żiadatel'v ľámci účelového plnenia a požĺtia finančnej dotácie sa zaväzuje počas celej
doby ľealizácĺe svojej činnosti propagovat'poskytovatel)a dotácie t. j. MEsTo
TURZOVKA _ slovom, písmom, graficky.

čHnok VI.
Doba platnosti zmluvy

6.1 Táto zmluva satlzatvárana dobu uľčitú od 1. 1. 2018 do 15. 12.2018.
6.2 Pri ukončení doby platnosti zmluvy je žiadateľ povinný zúčtovať poskytnutú dotáciu ku dňu

ukončenia doby platnosti zmluvy, v prípade nevyčeľpania alebo nedoloŽenia potľebných
dokladov dotáciú vrátiť v teľmíne do 15. I2.2018 ako je uvedené v Článku IV. odst. 4.

)
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čHnok VII.
osobitné ustanovenia

7.l Finančná dotácia bude zaslaná na účet Žiadateľa.



čHnok VIII.
Záverećné ustanovenĺa

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

8.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplaľoch, z ktoýchkaždázo z-riuvných stran dostane
po jednej.

8.3 Zmluvné stľany si zmluvu pľeěítali, s jej obsahom súhlasia, ěo potvrdzujú vlastnoručnými
podpismi.

V Turzovke dňa:
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