
ZMLUVA o PoSKYTNUTí GRANTU ě. 18131

uzatvorená podl'a s 262 ods. 'ĺ a $ 269 ods' 2 zákona č. 513/1991 Z' z' obchodný zákonník v znenĺ
neskorších predpisov (d'alej len "obchodný zákonník")

(d'alej len "zmluva")

medzi poskytovatelbm grantu

Nadácia:

Sídlo:
lco:
Štatutárny zástupca:

Zapísaná:

Splnomocnený zástupca:

(poskytovatel' grantu d'alej ako "Nadácia'')

a príjemcom grantu

Názov: Mesto Turzovka
Adresa: Stred 178,02354 Turzovka
lčo: oo3'ĺ4331

!BAN: SK5056000000000204617002

Štatutárny zástupca: JUDr. Ľubomír Golis

Telefón : 04114209312

E-mail: primator@turzovka.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Kubíková

Telefón: 041142093 42

E-mail: lenka.kubikova@turzovka.sk

(príjemca grantu d'alej ako "Príjemca'')

(Príjemca a Nadácia d'alej spolu aj ako "zmluvné strany")

Nadácia Kia Motors Slovakia
Sv. Jána Nepomuckého 128211' 013 01 Teplička nad Váhom
42349826

Dušan Dvořák, Správca nadácie

v Registri nadácií Ministerstva vnútra SR, registračné číslo: 203/Na_
200211070
Centrum pre Íilantropiu, Baštová 5' 811 03 Bratislava

lČo: gĺe 218 71, zaregistrovaná v Registri neziskových organizácií,
č. oWS-530/49/2002-No, na základe plnomocenstva zo dňa 1'3'2018

t.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie peňaŽných prostriedkov Nadáciou Príjemcovi
v hodnote 2 000'00 €, slovom dve tisíc eur (ďalej len ,,grant'') na uskutočnenie projektu
Futbalové leto mládeŽe FK Tatran Turzovka (d'alej len ''projekt")'



2' Grant poskýuje Nadácia na základe rozhodnutia správnej rady Nadácie' Grant je určený
výlučne na realizáciu projektu. Projekt ako aj podrobný rozpočet do výšky grantu sú
neoddeliteľnou sÚčasťou zmluvy a tvoria Prĺlohu č.1 .

3. Príjemca sa zaväzuje, Že grant pouŽije len na verejnoprospešné ričely dohodnuté v tejto
zmluve a len spôsobom, ktoý je v súlade s $ 50 zákona č. 595/2003 Z' z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov (d'alej len "zákon o dani z príjmov"). Príjemca berie vtýslovne
na vedomie, Že zdrojom grantu je podiel zaplatenej dane do výšky 2 o/o zakladatel'a
Nadácie _ spoločnosti Kia Motors Slovakia s'r.o., ako aj tretích subjektov' a whladom na
uvedené sa na účel pouŽitia grantu vzt'ahujú obmedzenia definované všeobecne záväznými
predpismĺ, ktoré je Príjemca grantu povinný rešpektovať a nesie za ich dodżiavanie plnú
zodpovednosť. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na všetkých Príjemcom podporených
partnerov a ich aktivít v rámci plnenia účelu pouŽitia grantu podl'a tejto zmluvy, za ktoných
konanie v rámci plnenia rlčelu pouŽitia grantu zodpovedá Príjemca tak, ako by v danej veci
konal sám.

4. Príjemca grantu vyhlasuje, Že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá žiadne nedoplatky alebo dlhy
vočizdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, voči daňovému úradu a akýmkolVek d'alším
orgánom verejnej správy a d'alej, Že voči nemu nebolo začaté exekučné konanie, súdne alebo
správne konanie vrátane akéhokolVek konania podl'a zákona ć,.712005 Z' z. okonkuze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektoných zákonov.

il.
TRVANIE ZMLUVY A oBDoBlE čERPANIA GRANTU

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitÚ od 2'5'2018 do 15.9. 2020.

2. Čerpanie grantu poskýnutého na základe tejto zmluvy je moŽné len na úhradu nákladov,
ktoré vzniknú v období od 2.5.20í8 do 15.9.20í8 ("obdobie čerpania grantu"). V prípade, ak
Príjemca poŽiada o predÍŽenie obdobia čerpania grantu mÔŽe Nadácia v odôvodnených
prípadoch predÍżĺľ obdobie čerpania grantu. NepredĺŽenie obdobia čerpania grantu nie je
porušením povinnosti Nadácie a Príjemcovi nevzniká z tohto dôvodu nijaký nárok voči
Nadácii.

3. Pre vylúčenie akýchkolVek pochybností sa výslovne určuje, Že Príjemca je povinný riadne a
včas plniť všetky svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy aŽ do uplynutia doby trvania
zmluvy podl'a bodu 'l. tohto článku zmluvy.

!!t.
rrŕŠxł GRANTU A RozPocET

Grant sa Príjemcovi poskytuje v celkovej výške 2 000,00 € (slovom dve tisĺc eur) a je účelovo
viazaný na kýie výdavkov špecifikovaných v podrobnom rozpočte projektu, ktorí tvorí Prĺtohu
č. í. tejto zmluvy (ďalej len ,,rozpočet").

2. Grant bude Príjemcovi vyplatený v dvoch častiach nasledovne:
- 70%o grantu do 30 dní od podpisu tejto zmluvy,
- zvyšná čast'grantu po doručení záverečnej správy a vyúčtovania oprávnených nákladov

grantu (č|. lV)

v.
zÁvenečľÁ spnÁvł A VYÚcToVANtE GRANTU

1. Príjemca sa zaväzuje predloŽiť Nadácii záverečnú správu o plnení projektu (d'alej ten
"záverečná správa") a vyúčtovať grant do: 22.9.2o'l8.
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2. Záverečná správa musí byt' podaná cez konto Príjemcu na webovej stránke
' https://nadaciakia.eqrant'sk vyplnením formuláru záverečnej správy podl'a pokynov

uvedených tamtieŽ (ďalej len "formulár záverečnej správy"). Zároveř'l je Príjemca povinný
vypracovať záverečnú správu v listinnej podobe podl'a pokynov a s náleżitosťami uvedenými
vo formulári záverečnej správy a grant vyúčtovať predloŽením kópií účtovných dokladov, ktoré
dokumentujú jeho pouŽitie najmä zmlúv, faktúr, dokladov potvrdzujúcich ich úhradu (výpisy
z bankových účtov, príjmové pokladničné bloky) a d'alších dokladov potrebných k vyÚčtovaniu
grantu (d'alej len "účtovné doklady"), to všetko na adresu sídla Nadácie v lehote podl'a bodu 1.

tohto článku zmluvy. V prípade, iezáverečná správa predloŽená Príjemcom nespĺňa uvedené
náleŽitosti, alebo Príjemca nepredloŽí Nadácii tlplné a správne účtovné doklady, prípadne ak
Príjemca prekročí jednotlivé poloŽky rozpočtu, Nadácia vyzve Príjemcu na odstránenie
nedostatkov a Prĺjemca je povinný tieto nedostatý odstrániť bez zbýočného odkladu,
najneskôr do 5 pracovných dní.

V.
VŠEoBEcNÉ PoDMlENKY

Grant sa poskytuje prísne účelovo. Príjemca sa zaväzuje pouŽiť grant len na poloŽky
a v rozsahu, ako sú bliŽšie špeciÍikované v rozpočte. Príjemca sa zaväzuje uprednostňovať
bezhotovostné platby (bankové prevody), ak je to možné, a prehl'adne a dôveryhodne
evidovať všetky platby súvisiace s projektom.

2. Príjemca môže uskutočniť akúkolVek zmenu projektu len s predchádzajúcim písomným
súhlasom Nadácie, o ktoý je potrebné poŽiadať Nadáciu na základe osobitnej Žiadosti
o zmenu pĄektu počas obdobia čerpania grantu. AkýkolVek presun prostriedkov grantu
medzi jednotlivými rozpočtovými poloŽkami sa tiež povaŽuje za zmenu projektu, o ktoý je
potrebné poŽiadať spÔsobom vyššie podl'a predchádzajúcej vety.

3. Príjemca sa zaväzuje bezodkladne písomne vopred informovať Nadáciu o každej ďalšej
skutočnosti, ktorá by mohla ovplyvniť pouŽitie grantu V rozpore s projektom a prerokovať s
Nadáciou ďalší postup pri použití grantu. Príjemca je povinný bez zbytočného odkladu
písomne informovať Nadáciu najmä o nasledujúcich skutočnostiach:

a' zmena v časovom pláne projektu,
b. zmeny v rozpočte,
c. ohrozenie realizácie projektu,
d. zmeny alebo modifikácie projektu ovplyvňujúce účelové určenie grantu,
e. zmeny v organizačnej štruktúre Príjemcu ovplyvňujúce jeho činnosť, najmä zmeny

v kompetenciách, v zloŽení orgánov Príjemcu, zmena štatutárneho orgánu a pod.
Í' zmenakontaktnej osoby,
g. zmena banky ďalebo čísla bankového účtu oproti účtu, na ktoý bol prijatý grant

zmena sídla alebo zánik Príjemcu,
h. začatie konkurzného konania, vyhlásenie konkuzu, začatie reštrukturalizačného

konan ia alebo povolenie reštruktu ralizácie voči Príjemcovi.

4. Grant nesmie byt' použitý na krytie uýdavkov vzniknutých mimo dohodnutého obdobia
čerpanla grantu (ěl. ll bod 2. zmluvy). Grant tieŽ nesmie byt'použitý na úhradu cien tovarov
alebo sluŽieb' ktoré Príjemcovigrantu poskytol dodávatel', ktoý:

a' je blĺzkou osobou Príjemcu grantu alebo osoby, ktorá je členom štatutárneho alebo
akéhokolVek iného orgánu Príjemcu grantu, to platí aj v prípade osôb poverených
konať za dodávatel'a,

b. je s Príjemcom grantu, alebo členom akéhokoľvek orgánu Príjemcu grantu akokolVek
ekonomicky alebo personálne prepojený, to platí aj v prípade osôb poverených konať
za dodávatel'a. Ekonomickým prepojením sa rozumie najmä majetková účast' jedného
subjektu na majetku (napr. vo forme podielu), alebo na podnikatel'skej alebo inej
zárobkovej činnosti druhého subjektu. Personálnym prepojením sa rozumie najmä
osobná účasť jedného subjektu na riadení alebo kontrole druhého subjektu.
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5. Príjemca je povinný pri vypracovaní vyúčtovania grantu podl'a čl. lV bod 2. zmluvy postupovať
podl'a podmienok a pokynov stanovených vo formulári záverečnej správy a v súlade so
zákonom ć. 431l2oo2Z. z' o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

6. Príjemca je povinný kedykol'vek v priebehu realizácie projektu sprístupniť Nadácii na jej
poŽiadanie všetky dokumenĘ, ako aj účtovné doklady a inú dokumentáciu vedenú v sÚvislosti
s realizáciou projektu.

7 ' Úroky, ktoré vznikli Príjemcovi z poskýnutého grantu je Príjemca oprávnený si ponechať len
v prípade' ak budú pouŽité výlučne na úhradu výdavkov týkajúcich sa projektu, inak je povinný
postupovať podl'a bodu 11 tohto článku; pre vylúčenie pochybností Príjemca nie je oprávnený
bez sÚhlasu Nadácie meniť výšku grantu na jednotlivé poloŽky projektu. PouŽitie úrokov
v súlade s projektom a verejnoprospešným účelom grantu je Príjemca povinný riadne
preukázať Nadáciu predloŽením Účtovných a d'alších dokladov poŽadovaných Nadáciou.

8. Príjemca sa zaväzuje vo všetkých písomných materiáloch (publikáciách) a verejných
vystúpeniach, ktoré sa priamo vzt'ahujú k podporenému projektu, uvádzať, že príslušnú
aktivitu (projekt, publikáciu a pod.) podporila Nadácia. Pri akejkolVek externej komunikácii sa
zaväzuje Príjemca dodržiavat' Pravidlá externej komunikácie, ktoré srj neoddeliteľnou
súčasťou zmluvy a tvoria Prílohu č. 2. Príjemca sa najmä zaväzuje vŽdy pouŽívať správny
a úplný názov a logo Nadácie.

9' Príjemca sa zaväzuje, Že vopred oznámi Nadácii termíny najdôleŽitejších aktivít, ktoré sa
týkajú projektu. Nadácia si vyhradzuje právo zúčastniť sa aktivít v rámci projektu.

10. Ak Príjemca bude zgrantu nakupovať dlhodobý hmotný majetok (od 1700 Eur adoba
používania dlhšia ako 1 rok) alebo nehmotný investičný majetok (od 2400 Eur a doba
pouŽívania dlhšia ako 1 rok), musípri nákupe dodźiavat'pravidlá efektívnosti a hospodárnosti
a musí uskutočniť výberové konanie minimálne z troch ponúk a materiály, ktoré sú
s výberovým konaním spojené, na požiadanie ich predloŽiť Nadácii.

'ĺ1. Príjemca sa zaväzuje, Že po uplynutí obdobia čerpania grantu podl'a článku ll. bod 2. tejto
zmluvy vráti bezodkladne nevyčerpaný zostatok grantu na rjčet číslo SK02 0200 0000 0034
í078 3654' swlFT kód sUBAsKBx.

12' Nadácia môŽe vo výnimočných prípadoch, na základe predchádzajÚcej písomnej Žiadosti
Príjemcu povoliť dočerpanie zostatku grantu pre ďalšie rlčely projektu. Príjemca je povinný
v Žiadosti špecifikovať účel, na ktoý sa zostatok grantu v rámci projektu, na ktoý sa grant
poskytol, pouŽije. Doručenie písomnej Žiadosti o dočerpanie grantu Nadácii nemá vplyv na
povinnosť Príjemcu vrátiť nevyčerpaný zostatok grantu podl'a predchádzajúceho bodu 1'ĺ'
tohto článku zmluvy, pokiaľ Nadácia predtým neschváli Príjemcovi dočerpanie grantu pre
ďalšie účely projektu.

13. Príjemca aNadácia sa r4islovne dohodli, Že Nadácia je oprávnená bezodplatne pouŽívať
názov, znaćky, ochranné známky a/alebo logá Príjemcu vo svojich obrazových, zvukov17ch'
zvukovo-obrazových a/alebo audiovizuálnych záznamoch, ktoré budú/môžu bý' šírené
(sprístupnené verejnosti) prostredníctvom printových, rozhlasových a televíznych médií
alalebo prostredníctvom iných informačných a komunikačných médií (vrátane internetu)'

14. Príjemca nie je oprávnený previesť alebo postúpiť akékolVek práva vyplývĄúce z tejto zmluvy
na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Nadácie.

15. Ak tak Nadácia Príjemcovi vopred určí, je Príjemca povinný pred poskytnutím grantu uzavrieť
a kedykolVek na poŽiadanie Nadácii predloŽiť dÔkaz o poistení zodpovednosti za škodu
spÔsobenú v súvislosti s plnením povinností podl'a tejto zmluvy s limitom poistného plnenia
v primeranej výške. Nadácia je oprávnená jednostranne posúdiť a určiť, či je limit poistného
plnenia primeraný. Za účelom vylúčenia pochybností, limit poistného plnenia nemoŽno
povaŽovať za obmedzenie zodpovednosti Príjemcu' Príjemca sa zaväzuje udrŽiavať poistenie
v platnosti počas celej doby trvania tejto zmluvy.
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-
vl.

SANKCIE

1. Nadácia je oprávnená odstúpiť od zmluvy a Príjemca je povinný vrátĺť jej grant v plnej výške,
a to najmä v prípadoch, ak:
a. Príjemca pouŽije grant v rozpore s účelom tejto zmluvy podlä čl. l

Príjemca sa dopustí konania, ktoré môŽe ohroziť záĄmy a|ebo dobré meno Nadácie alebo
jej zakladatel'a,

b. Príjemca sa dopustí konania, ktoré je V rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi alebo s dobýmĺ mravmi, a to najmä vo vzťahu k účelu tejto zmluvy,

c. Príjemca nepredloží záverečnú správu alebo účtovné doklady v dohodnutom termíne
podl'a tejto zmluvy, alebo neodstráni v určenej lehote nedostatky záverečnej správy,

d' Príjemca vykoná zmenu projektu bez súhlasu Nadácie podl'a čl. V bod 2. tejto zmluvy
alebo neinformuje Nadáciu o skutočnostiach uvedených v čl. V bod 3. tejto zmluvy,

e. Príjemca nepostupuje pri vypracovaní vyúčtovania v súlade s čl' V bod 5' tejto zmluvy,
f. Príjemca grantu porušípovinnosti podla čl. V bod 4. tejto zmluvy,
g. projekt sa nezrealizuje úplne alebo sčasti z akýchkolVek dôvodov počas doby trvania tejto

zmluvy alebo bude dôvodné predpokladať, Že projekt nebude počas doby trvania tejto
zmluvy v celom rozsahu zrealizovaný,

h. Nadácii alebo jej zakladateľovi bude uložená sankcia štátnym orgánom vrátiť poskytnutý
podiel zaplatenej dane z príjmu zakladatel'a alebo tretieho subjektu alebo iný druh sankcie
z dôvodu, Že poskýnutý podiel dane nebol pouŽitý v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

i. sa vyhlásenie Príjemcu podl'a čl. l bod 4 ukáže ako nepravdivé alebo čiastočne
nepravdivé,

j. ak Príjemca neuzavrie alebo na požiadanie Nadácii nepredloŽí dôkaz o poistení
zodpovednosti za škodu podl'a čl' V bod 15. tejto zmluvy.

2' odstúpenie od zmluvy je účinné jeho písomným doručením Príjemcovi a Príjemca je povinný
najneskôr do 15 dní od doručenia tohto oznámenia vrátiť poskytnutý grant Nadácii vplnej
výške. Toto právo môže Nadácia uplatniť kedykolVek po tom, ako sa dozvedela o dôvodoch,
na základe ktoných jej vzniklo právo na odstúpenie od zmluvy, a to aj po uplynutí doby, na
ktorú bola uzatvorená podľa čl' ĺl bod 1. tejto zmluvy'

3. Ak Príjemca nepredloŽí kompletné alebo správne vyúčtovanie podl'a čl. V bod 5. tejto zmluvy,
Nadácia je oprávnená poŽadovať od Príjemcu vrátenie spornej sumy grantu, t.j. sumy
nesprávne, neúplne alebo nedostatočne vyúčtovanej. Príjemca je povinný takúto sumu vrátiť
do 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy na jej vrátenie Nadáciou. Nadácia je
oprávnená poŽadovať aj vrátenie grantu v plnej výške od Príjemcu, pokial' vyričtovanie
pouŽitia grantu nezodpovedá rozpočtu pľojektu a účelu, na ktoý bol grant pouŽitý.

4. V prípade omeškania Príjemcu s vrátením grantu alebo spornej sumy Nadácii podl'a tejto
zmluvy je Príjemca povinný zaplatiť Nadácii urok z omeškania vo výške 0,05 % denne zo
sumy, ktorú je povinný vrátit' Nadácii za kaŽdý deň omeškania až do úplného zaplatenia.

vil.
zÁveneČNÉ UsTANoVENIA

1. AkékolVek Zmeny ďalebodoplnenia tejto zmluvy sa môŽu Vykonat'iba na základe dohody
obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ak d'alej nie je uvedené inak.

2' Yztahy medzi zmluvnými stranami bliŽšie neupravené sa riadia príslušnými ustanovenĺami
obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne závżŁnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.

3' V prípade, Že jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa stanú úplne alebo čiastočne
neplatnými alebo neúčinnými, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tým nebude dotknutá.
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Zmluvné strany sa zaväzĄu, Že neúčinné ustanovenia nahradia takými ustanoveniami, ktoré
čo najviac zodpovedajú tomu, čo bolo úmyslom zmluvných strán a účelom tejto zmluvy.
Uvedené v primeranom rozsahu platí aj v prípade, Že pri realĺzácii zmluvy vyjde najavo
medzera v zmluve, ktorú je potrebné doplniť'

4' Zmluvné strany deklarujú svoju vôl'u riešit' kaŽdý spor týkajúci sa ich práv a povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy prednostne rokovaním a dohodou. Zmluvné strany sa dohodli, Že
spory ktoré vzniknu z tejto zmluvy alebo spory s ňou sÚvisiace, vrátane sporov o jej platnost',
výklad alebo zrušenie, budú riešené príslušnými súdmi SR.

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami'

6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kaŽdÚ zmluvnú stranu.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, Že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zlejto zmluvy, Že
zmluvná vol'nost' nie je ničím obmedzená aže im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili
platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, żelaká okolnosť existuje, zodpovedajú za šŔodu, ktorá
vznikne zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia'

8. Zmluvné strany vyhlasujú, Že táto zmluva bola uzavretá slobodne a vážne a žiadna zo
zmluvných strán nekonala v omyle. Zmluvné strany vyhlasujú, Že si zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak sÚhlasu ju podpisujÚ.

PRíLoHY
1. Príloha č' í - Projekt a rozpočet
2. Príloha č. 2 - Pravidlá externej komunikácie

Nadácla Kia Motors Slovakia
Splnomocnený zástupca:

Zuzana Thullnerová 1

riaditel'ka / 
v'ł/l

Centrum pre filantropiu

v Bratislave dňa ,l4 ,f. Jo /ď

Centrum pre filantropru iĺ ..
Baštová 5

81'l 03 Brarislava
lČo: sĺ B21871

vTu ĺ'ĺ6 S Żol8

//// JUDr. Ľu IS

zástupca
rzovka

dňa
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Pred kla datel' projektu

Žiadatel' (orga nĺzácia)

Názov organĺzácie, ktorá bude realizovať projekt: Mesto Turzovka

SĹdlo organizácie- Ulica a čĹslo:Stred 178

Sídlo organizácie - Mesto: Turzovka

Sídlo organĺzácie - PSČ: 02354

Právna forma: samospráva - obec/mesto, vÚc
lČo:00314331

Charakterizujte svoju organizáciu: obec Turzovka bola zaloŽená v r. 1580, prvá oficiálna
písomná zmienka je z roku 1598, v roku 1602 dostala Turzovka tzv. lokačnú listinu a štatút mesta získala v roku
1968. Po celý čas svojej bohatej histórie bola a aj v súčasnostĺje administratívne a správne, hospodárske a

kultúrno- spoločenské centrum Horných KysÚc. Má takmer 8 000
obyvatelbv. Mesto Turzovka je od počĺatku členom Euroregiónu Beskydy, ktoý bol založený zmluvou medzi
Slovenskou republikou- Polskou republikou a Českou republikou. Turzovka iniciovala vznĺk a reprezentuje
Mikroregión Horné Kysuce- zdruŽenie dnes už 9 obcí Horných Kysúc s počtom takmer 23 tisíc obyvatelbv. Mesto Sa

aktívne podiel'a na podpore a koordinácií regionálnej a prihraničnej spolupráce' V spolupráci s Kultúrnym a
spoločenským strediskomTurzovka sú organizátormi mnoŽstva doteraz realizovaných podujatí. Hlavnou náplňou
samospráyy
je zvel'adbvanie mesta, zabezpečenie spokojnosti u občanov, šírenie dobrého mena Vo svete a prilákanie mnoŽstva
domácich a zahraničných turistov s cielbm propagácie Mesta Turzovky a regiónu Kysúc. Mesto Turzovka ako
žiadatel'má množstvo skúsenosti s realizáciou velkého počtu

cezhraničných projektov na podporu kultúrnych podujatí, projektovv oblasti športu, odpadového hospodárstva,
bezpečnostĺ, či cestovného ruchu. KedŽe máme dostatok skúseností s implementáciou rôznych projektov sme
personálne a aj organizačne zabezpečení na implementáciu
rôznych dotácií. Samospráva mesta Turzovka využíva všetky možnosti zapojenia sa do rôznych dotačných titulov,
aby mohla svojim občanom prĺnášať kultúrne vyžitie, podporu športu, ochranu prírody. Toto všetko však nemôže
zabezpečovať z vlastných zdrojov a musí neustále nachádzať
možnosti rôznych alternatívnych zd rojov na fĺna ncova n ie.

Za d ajte a d resu webovej strá n ky: www.tu rzovka.sk

štatutárny zástupca organizácie

Meno a priezvisko:JUDr. Ľubomír Golis

Tel efó n/M o b il: 041 / 42093 1 2

E-mai I : primator@turzovka.sk

Kontaktná osoba V organizácii, ktorá bude reaIizovať projekt.

Meno a priezvisko: Mgr. Lenka Kubíková

Funkcia: projektoý manaŽér

Tel efó n/M o b il: 041 / 42093 42

E-mai I : lenka.kubikova@turzovka.sk

Výška grantu

Celková uj'ška poŽadovaného grantu: 2 000,00 €

Celková suma potrebná na realizáciu projektu: 3 670,00 €
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I BAN : SK5056000000000 2046i 7 OO2

BlC - kód ban ky:KOMASK2X

Názov projektu: Futbalové leto mládeže FKTatran Turzovka

Stručné zhrnutie projektu: Letné futbalové tUrnaje FKTatran Turzovka venované žiakom a prípravkám umožňujÚ
mladým hráčom spestrenie bežného roka a medzĺnárodnú konfrontáciu s kvalitnýmisrlpermi, čo napomáha
nielen k ich športovému napredovaniu, ale aj k vzniku noých kamarátstiev a osobnostnému rastu. Posilňuje Sa
celkouý vzťah mládeže k športu a zdravému životnému šýlu, a r4ytvárajú sa ým dôležité možnosti na zmysluplné
tráVenie volhého času.

Prečo sĺ myslíte, že by grant mal získať práve Váš projekt: Prevažná väčšina mladých ludí považuje za dôležité, aby
mali možnosť navštevovať volhočasové aktiviĘ vo svojom meste, či obci. Centrá volhého času, alebo aktivity
určené pre mladých ludívšak navštevuje len asi 30 percent mladých ludí, najčastejšie tínedžeri' SamospráVy na to,
aby pripravili pre mladých atraktívnu ponuku, vidia najväčší problém nielen v nedostatku financĺĹ ale aj v tom, že
im chýbajú vyškolení mládežnícki pracovníci. Z toho dôvodu sa chodia mladí ludia túlajúci bez zmyslu trávenia
volhého času a tak prepadajú v období adolescencĺe alkoholizmu, fajčeniu a požívaniu návykorných látok' Vedenie
mladých k športu a zdravému Životnému štýlu je cesta, ktorá z dlhodobého hl'adiska prospieva celej spoločnosti.
FK Tatran Turzovka r4ytvára mládeži podmienky a týmto spôsobom chceme skvalitniť práve materĺálne podmienky
klubu venované
mládeži. Chceme posilniťvzťah k športu, a to nielen u mladých hráčov, ale aj u ich rodín, kamarátov čifanúšikov,
aby bol pozitíVny dosah projektu čo najväčší' FK Tatran Turzovka dosahuje vynikajúce ýsledky v poradí a na
turnajov, preto by sme radĺ uvítali pomoc a získali dotácĺu na materiálne rĺybavenie oblečenia mládežníckych
kategórií.

Východisková situácia pred realizáciou projektu: V súčasnej spoločnosti sa zabúda na harmonický rozvoj nielen
duševnej stránky, ale aj telesnej stránky ako u detí, mládeže, tak aj u dospelých'Je to dané nedostatočným počtom
športovísk, prípadne ich slabým lybavením športorným materĺálom a náradím, či možnosťou trávenia volhého
času. Práve v malom meste je velmi ťažké lybudovať tieto zariadenia svojpomocne tak, aby plnĺli tréningové
nároky a zároveň umožňovalĺ realizovať športové aktivity s mládežou a d'alšími vrstvami obyvatelbv mesta. PretoŽe
vidíme odliv mladej generácie od športu dalĺsme siza ciel'priviesť mládež späť na športovĺská prostredníctvom
zlepšenia futbalorných podmĺenok klubu . V súčasnosti si naša mládež čoraz menej pripomína kultúrne tradícĺe ich
dedičstvo, venuje sa čoraz menej športu a športoým aktivitám čo v konečnom dôsledku r4ytvára priestor na
zvyšovanie ýskytu sociálno-patologĺchých javov. V dnešných ekonomických podmienkach slovenského futbalu, by
sa mladí talentovaní futbalisti mali stať stredobodom pozornosti a záujmu odborníkov, aby z nich vyrástli skutočné
osobnosti vo futbale i v samotnom živote, pretože práve takéto osobnosti sa z našich trávnikov chtiac-nechtiac
qytrácajú, čo je na škodu celého slovenského futbalu. mesto Turzovka podporuje futbalorný klub FK Tatran
Turzovka a neustále sa snažíklubu pomáhať. Práve preto mesto spracovalo žiadosť o poskytnutĺe finančného
príspevku na podporu turzovského futbalu.Turnaj žiakov má pred sebou uŽ 20.ročník, aj napriek snahe
organizátorov však jeho úroveň stagnuje a v záujme lepšej reprezentácie nášho regiónu je potrebné ho oživiť.
Turnaj prípraviek bol 'l.krát zorganizovaný vlani na slubnej úrovni a dúfame,že sa z neho po Vzore žiackeho turnaja
stane tradícia.

Verejnoprospešnýúčelpoužitia,ktoý.1evsúlades550zákonač.595/2oO3Z.z.odanizpríjmovvznení
neskorších predpisov: podpora a rozvoj športu

Cielbvá skupina, pre ktorú je projekt určený:

futbaloví nadšenci

2/S

Opis projektu

detia mládež
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Ciele ro ektu

Ciel'projektu

skvalitnenie organiZácie a podmienok tradičného Žiackeho turnaja

Ak plánujete zapojenie dobrovolhĺkov, popíšte, ako konkrétne sa dobrovolhíci do projektu zapoja a uved'te aj ich

et pri jednotlých aktivitách

oča kávané kvalitatívne uýsled ktu

očakáva né kvantitatívne ýsledky projektu

2 podujatia

1 0 zúčastnených družstiev

21 odohraých zápasov

2 nové brány pre prípravĘ

Miesto realizácie projektu: areál FK Tatran Turzovka, Turzovka _ Závodie

Dostali ste v minulosti grant z Nadácie Kia Motors Slovakia (z nadačného fondu spoločnosti Kia Motors Slovakia)?:

Rok podpory:

odporúčanie zamestnanca

Meno a priezvisko zamestnanca KMS: Milan Odsedek

Pracovné oddelenie/pozÍcia'.' -"ňa

Telefónny kontakt / Mobil: 'ł

Email:mil

odporúčanie Zamestnallr-o ,... tento projekt, lebo som osobne súčasťou organizácie, ktorá ho

realizuje. Taktĺež budem súčasťou organizačného tímu pre dané podujatia, budem sa priamo podiel'ať na ich

skvalitnenie organizácĺe a podmienok turnaja prípraviek

posilnenĺe vzťahu detí k športu a zdravému životnému štýlu

dôstojná reprezentácia nášho regiónu na medzinárodnej úrovni

posilnenie vzťahov v rámci športovej komuniĘ v našom regióne

zlepšenie podmĺenok azázemia pre detia mládež z hl'adiska ich dlhodobej športovej aktĺvity

Kolko dobrovoľníkov plánujete do
aktĺviý zapojiť'l

20

Aktivita, v ktorej budú zapojenídobrovoľníci

organizačné zabezpečenie podujatí

Dobre pripravené podujatia upevnia v deťoch pozitíVny vzťah k futbalu, k športu ako takému a poskytnú im
priestor na zmysluplne strávený volhý čas.

Lepšie Vzťahy v komunite umožnĺa aj v budúcnosti hlbšiu spoluprácu v oblastĺ športu

Posilnenie dobrého mena nášho regiónu v oblasti starostlivostĺ o mládeŽnícky šport doma aj v zahraničí

Nové prenosné brány umožnia nielen plynulejší priebeh turnaja prípravĺek, ale taktiež zrnýšia kvalitu tréníngového
procesu mládeŽe z dlhodobého hl'adiska
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propagácií a zabezpečení ich samotného priebehu. Budem dozerať na prípravu a priebeh projektu, aby sa podarilo

naplniť všetky stanovené ciele.

Popíšte akým spôsobom bude Zamestllanec KMS zapo.1ený do realizácie projektu.:Zamestnanec bude priamo

účastný na organizačných činnostiach prĺ oboch podujatĺach tohto projektu. BUde sa podiel'ať na propagácii

pod atí a taktieŽ na ich logistickom zabezpečení

Harmonogram

Predpokladaný začiatok realizácie projektu: 1 5'5.201 8

Dátum ukončenia projektu: 22.9'2o1 8

Prehlad kl'ú h aktivít re dosiahnutie cielbv ( ne odl'a mesiacov):

U

materiálna, logistická a propagačná časť prípravy
turnaja prípraviek

finalizácia príprav, priebeh turnaja prípraviek,
upratovanie a zabezpečenie priestorov

Aktivita

materiálna, logistická a propagačná časť prípralry
Žiackeho turnaja

finalizácia príprav, priebeh žiackeho turnaja,
upratovanie a zabezpečenie priestorov

Do

6-2018

6-2018

8-2018

7-2018

do

do

do

do

od

5-2018

6-2018

7-2018

7-2018

od

od

od

od

Celkové náklady na
projekt

3 670,00 €

z Nadácie Kia
Motors
Slovakia

200,00 €

0'00 €

0,00 €

0'00 €

1 190,00 €

290,00 €

195'00 €

125,00 €

Spolu

400'00 €

700,00 €

22o,o0€

240,00 €

1 190'00 €

290,00 €

390,00 €

240,00 €

Vlastné alebo iné zdroje

1 670'00 €

Jedn
otky

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

Cena za
jednotku

50,00 €

350'00 €

1 10,00 €

120,00 €

595,00 €

'l45'00 €

195,00 €

12,00 €

Požadovaná suma

2 000'00 €

Počet
jedno
tiek

8

2

2

2

2

2

2

20

Položka

Honoráre pre rozhodcov

občerstvenie a pitný režim

Trofeje pre zúčastnené družstvá a ocenených

Zdravotnícky dozor

2 nové brány pre prípravky(5x2m)

Sĺete na 2 nové brány a na 2 pôvodné brány pre
prípravky(siete na brány 5x2m - 2bal. po2 ks

Siete na 2brány pre žiakov(siete na brány7,32x2,Mm
- 1 bal po 2ks)

Tričká pre dobrovolhíkov

Položka

Rozpočet projektu

Celkové náklady na projekt

3 670,00 €

Vlastné alebo iné zdroje

1 670,00 €

Požadovaná suma

2 000'00 €Spolu
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Zdôvodnenie poŽadovaných poloŽiek: Účasť odborne zdatných rozhodcovje nevyhnutná kvôlĺ zabezpečeniu

bezproblémového priebehu turnajov po športovej stránke. Klub má k dispozícii len 2 brány 5x2m, pričom pri

formáte turnaja, ale aj z hl'adiska dthodobého tréningu,

pri počte mládežníkov je nevyhnutné zakúpiť 2 nové brány so sieťami, takĺsto je potrebné vymeniť opotrebované

siete na pôvodných bránach pre prípravĘy a na bránach pre žĺakov .7 organizačného hl'adiska je potrebné odlíšiť

usporiadatelbv -

dobrovolhíkov osobitnými itričkami.

Prílohy:

názov: lČo.poĺ
popis: lČo

názov: Potvrdenie o vedení účtu'pdf

popis: Potvrdenie banĘ o vedení účtu

fotografie:

Vĺdeá:


