
Zil{ĺLUVA

č. DoT-025l20l8

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

čHnok I.
Účastnícĺ zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stľed č. 178
023 54 Tuľzovka
7'3stúpené: p. JUDľ. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
ICO:00314331
DIČ: ŻO2O553315
c. tl.: ozoą61700215600 Prima banka Slovensko

ŻíadateI'
FK Tatľan Tuľzovka
Stľed 178
023 s4 Tuľzovka
Zastúpený: Ing. Ladislav Hejčík
ICO:37911627
DIC:2020552127
Č. ĺ': srsz 5600 0000 0077 4674 gOO1

čHnok II.
Pľedmet zmluvy

2.1 Táto zmluvasauzatváľanazáklade $ 2 platného VZN o poskytovaní dotácií zrozpoč,tu,
ktorym mestské zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre organizácie a jednotlivóov
zrozpoětu mesta pre ľok 2018.

2.Ż Poskýovatęľ sazaväzuje poskytnúť dotáciu nazabezpečenie ľepľezentáciežiackych muŽstiev
FK Tatľan Tuľzovka v II. lige sŽ uts areprezentácie dorastu v II. lige SD U19 v súlade
s pľedloŽenou Žiadosťou'
Dotácia je účelovo viazaná - cestovné, stravné, mzdy+odyody tľénerom, , poplatky - poštovné,
štaľtovné, SFZ, delegátom, čistiace a hygienické potľeby, kanceláľske potrébý, zdiavótnícky
mateľiál, lopty, športová obuv, dresy, prenájom pľiestorov.

článok III.
čas a vykonávanĺe činností

3.1 Žiadatęľ sa zavŽizuje poskytnutú dotáciu pouŽit' na :

Činnost' futbalového Ĺlub.', ktoľú vykoná v priebehu roka 2018

čHnok IV.
Výška a účel poskytnutia dotácie

4.1 Poskytovateľ dotácie poskytuje žiadateľovi finančnú dotáciu na účel uvedený v Článku lĺ.
tejto zmluvy na rok 2018 vo výške 7 000,_ €, slovom: Sedemtisíc euľ.

4'2 Poskytovatel' sa zavazuje poskytnúť dotáciu Žiadateľovi uvedenú v Článku II' tejto zmluvy,
najneskôr do 15. dňa odo dňa podpísania zmluvy.

4.3 Ziadateľ je povinný po zrea|izovani činnosti, na ktorú bola poskytnutá účelov á dotácia



z rozpoětv do 30 dní, najneskôr však do 30. 12.2018, odovzdať na finančné oddelenie
poskytovateľa písomnú správu o pouŽití dotácie.
K správe o vyúčtovaní poskytnutých finančných prostľiedkov pľijímateľ pľedloží kópie
úětovných dokladov pľeukazujúcich ich čerpanie. Účtovné doklady musia mať všetky
náležitosti, ktoľé určuj e zźtkoĺ o účtovníctve, ako aj prílohy k účtovným dokladom (napr.
prezenčné listiny, dodacie listy, potvľdenia o odovzdaní vecných cien a pod.)

4.4 Y pľípadc rlęr.lodľŽarlia účęlu pclskytrrul'ej clotáuie, nedodrŽania lchol'y na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie alebo nezľea|izovania ěinnosti na akú bola dotácia poskytnutá, je
žiađateľ povinný v termíne do 30. 12.2018 vrátiť poskýnutú dotáciu v plnej výške na účet
poskytovateľa a to na č. ú. 020461700215600 vedeného v Pľima banke Slovensko, a. s.
V prípade nedodržania tohto teľmínu má Mesto Tuľzovka pľávo na penále vo výške 0'I oÁ za
každý đeň odo dňa omeškania termínu pre zaslanie dotácie zo sumy nevyúčtovanej dotácie
až do doby vľátenia najviac do výšky poskytnutej dotácie.

článok V.
časové a rĺčelové použĺtie finančnej dotácie

5.1 Pri pouŽití finančných prostriedkov je potrebné dodľŽiavať hospodárnosť a efektívnosť ich
vynakladania.

5.2 Yýđavky na zúčtovanie poskýnutej dotácie sú výdavky vynaložené v ľoku 2018, t. j.
i výdavky vynaložené pred podpisom zmluvy na účel uvedený v článku II tejto zmluvy.

5.3 Ziadatel'v rámcĺ účelového plnenia a požitĺa Íinančnej dotácie sa zaväzaje počas celej
doby ľealizácĺe svojej činnosti pľopagovat'poskytovatel'a dotácĺe t. j. MEsTo
TURZOVKA - slovom, písmom, graficky.

čHnok VI.
Doba platnostĺ zmluvy

6.1 Táto zmluva sauzatvźrana dobu uľčitú od 1. l0. 2018 do 30.I2.20l8.
6.2 Pri ukončení doby platnosti zmluvy je Žiadateľ povinný zíětovať poskytnutú dotáciu ku dňu

ukončenia doby platnosti zmluvy, v prípade nevyčerpania alebo nedoloŽenia potľebných
dokladov dotáciu wátíť v termíne do 30. 12.2ol8 ako je uvedené v Článku IV. odst. 4'

čHnok VII.
Osobitné ustanovenia

7.l Finančná dotácia bude zaslaná na úěet žíađateľa'

čHnok VIII.
Zá.ľerećné ustanovenĺa

8.1 Zmluva nadobúda platnosť a úěinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
8.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch exempláľoch, zktoýchkaždázo zmllvĺých stľán dostane

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

podpismi.
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