
ZNILUVA

č. DoT_008/20l8

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

čHnok l.
Učastníci zmluvy

Poskytovatel':
MESTO TURZOVKA
Stred č. 178
023 54 Tuľzovka
Zastvpené: p. JUDr. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta
ICO: 00314331
DIĆ 2020553315
Č. tl.: ozoą61700215600 Prima banka Slovensko

Żiadate|':
Jozef Koňár
Stred 314
023 54 Turzovka
Zastupený: p. Jozef Koňár
ICO 34929304
Č. ĺ.: sĺ<zz O9OO 0000 0050 339l Ż674

čbnok II.
Predmet zmluvy

2'I Táto zmluvasauzatváranazák|ade $ 2 platného VZN o poskytovaní dotácií zrozpoětu
mesta, ktorym męstské zastupiteľstvo schválilo qýšku dotácie pre organizácie jednotlivcov
zrozpoćtu mesta pre ľok 2018'

2'Ż Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu na organizovanie podujatia pod názvom
,,Vaľgoš fest".

2.3 Pľijímateľ sazavazuje pouŽiť poskytnutú dotáciu nazabezpečenie hudobného festivalu.
Dotáciaje účelovo viazanána konkľétny účel : doprava, zabezpečenie ozvuěenia, nadstrešenia,
propagáciu, odmeny účinkuj úcim.

čHnok Itr.
č"s a vykonávanĺe činností

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

ČHnok IV.
Výška a účel poskytnutĺa dotácĺe

4.1 Poskytovatęl'dotácie poskytuje Žiadateľovi ťrnančnú dotáciu na účel uvedený v Člrĺnku tl.
tejto zmluvy na rok 2018 vo výške 200r- €, slovom: Dvesto eur.

4.2 Poskytovateľ sazavazýeposkytnúť dotáciu Žiadatel'ovi uvedenú v Článku II. tejto zmluvy,
do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy'

43 Żiađateľ je povinný po zteaIizovaní činnosti, na ktoru bola poskytnutá účelová dotácia
z rozpočtu do 30 dní, najneskôr však do l 5. 12. Ż0l8, odovzdať na finančné oddelenie



poskytovateľa písomnú spľávu o pouŽití dotácie'
K správe o vyúčtovaní poskytnutých Íinaněných prostriedkov pľijímateľ predloŽí kópie
úětovných dokladov pľeukazujúcich ich ěeľpanie. Úětovné doklady musia mať všetĘ
náleŽitosti, ktoľé určuje zákon o úětovníctve, ako aj pľílohy k účtovným dokladom (napr.
prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien a pod.)

4.4 v prípađe nedodrŽania účelu poskytnutej dotácie, nedodrŽania lehoty na vyúčtovanie
poskytnutej dotácie alebo nezľealizovania činnosti na akú bola dotácia poskytnutá, je
žiađateľ povinný v termíne do 15' 12' 2018 vtátiť poskýnutú dotáciu v plnej vyške na účet
poskytovateľa a to na č. ú. 020461700215600 vedeného v Prima banke Slovensko, a. s.

V pľípade nedodrŽania tohto teľmínu má Mesto Turzovka právo na penále vo výške 0,I Yo za
každý deň odo dňa omeškania teľmínu pre zaslanie dotácie zo sumy nevyričtovanej dotácie
až do doby vľátenia najviac do výšky poskytnutej dotácie.

Článok V.
Časové a rĺčelové použitie finančnej dotácie

5.1 Pľi pouŽití finančných pľostriedkov je potľebné dodľžiavať hospodárnosť a efektívnosť ich
vynakladania.

5'2 Výdavky na zúčtovanie poskytnutej dotácie sú výdavky vynaloŽené v roku 2018, t. j.
i výdavky vynaloŽené pred podpisom zmluvy na účel uvedený v članku II tejto zmluvy.

5.3 Ziadatel'v ľámci účelového plnenia a požitia finančnej dotácie sa zaväzuje počas celej
doby realizácie svojej čĺnnosti propagovat'poskytovatel'a dotácie t. j. MESTO
TURZOVKA - slovom, písmom, gľaficky.

čHnoľ \Ą.
Doba platnosti zmluvy

6.1 Táto zmluva sauzatvára na dobu urěitú od 1. 1. 2018 do 15. 12. 2018.
6.2 Pri ukončení doby platnosti zmluvy je žiadateľ povinný ziňtovať poskýnutú dotáciu ku dňu

ukončenia doby platnosti zmluvy, v prípade nevyčerpania alebo nedoloženia potľebných
dokladov dotáciu vrátiť v termíne do 15. 1Ż.2OI8 ako je uvedené v Článku IV. odst. 4.

Clánok VII.
osobitné ustanovenia

7.1 Finančná dotácia bude zaslaná na účet žiadateľa.

článok VIil.
Záverečné ustanovenia

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stľanami. Účinnosť
zmluvanadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na web stľánke mesta.

8.Ż Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktoqfchkatdázo zmluvĺých striĺn dostane
po jednej.

8.3 Zmluvné stľany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými
podpismi.
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V Turzovke dňa:


