
ZMLUVA č. 2014/0177
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE

čl. l
Zmluvné strany

Názov: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Z~stúpe ý: Ing. Jaroslav Baška, predseda
ICO: 36 126624
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo ú6tu v tvare IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/ ďalej l n zmluvná strana 1/

a

Názov: Život s dúhou v srdci
Právna ft, rma: Občianske združenie
Sídlo: Bernolákova 14/604, 915 O 1 Nové Mesto nad Váhom
Zastúpe ý: Mgr. Zuzana Kubrická, predseda
IČO: 42282110
Bankové spojenie: UniCredit Bank, pobočka Nové Mesto nad Váhom
Číslo úč u v tvare IBAN: SK85 111 l 0000 OO 12 4172 4004

/ ďalej n zmluvná strana 2 /

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Zb. /Občiansky zákonník!
v platno znení, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samospr~vy a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho
kraja č. 1 /2005 v znení neskorších predpisov

túto zmluvu:

čl. II
Účel zmluvy

Účelo!f1 tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na výdavky spojené s uskutočnením akcie
Dúha v srdci, benefičné podujatie pre mentálne a zdravotne postihnutých z Domovov
sociálnych služieb TSK, ktoré sa uskutoční dňa 28.9.2014. Dotácia sa poskytuje na čiastočnú

I
úhradu n4kladov spojených s grafickým spracovaním plagátov, potlačou plagátov a letákov,
distribúci plagátov a letákov, prenájom zvukovej techniky, službou fotografa a kameramana.



čl. III
Predmet zmluvy

1. Zml vná strana 1 sa zaväzuje poskytnúť zmluvnej strane 2 finančnú dotáciu vo výške
590, Eur Islovom: päťstodeväťdesiat eur! a to v lehote do 15 dní Islovom: pätnásť dní!
odo ňa účinnosti tejto zmluvy.

2. Fina čná dotácia špecifikovaná v čl. III., bod 1. tejto zmluvy bude poskytnutá
jedn rázovo a bude poukázaná na bankový účet zmluvnej strany 2.

3. Zmlu ná strana 2 sa zaväzuje poskytnutú dotáciu v plnej výške použiť na účel
doho nutý v čl. II. tejto zmluvy, t.j. na výdavky spojené s uskutočnením akcie Dúha
v srd i, benefičné podujatie pre mentálne a zdravotne postihnutých z Domovov sociálnych
služi I TSK, ktoré sa uskutoční dňa 28.9.2014. Dotácia sa poskytuje na čiastočnú úhradu
nákla ov spojených s grafickým spracovaním plagátov, potlačou plagátov a letákov,
distri úciu plagátov a letákov, prenájom zvukovej techniky, službou fotografa
a kam ramana.

čl. IV
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

1. Zmlu ná strana 2 sa zaväzuje vykonať na základe účtovných dokladov
vyúčt vanie poskytnutej dotácie a za tým účelom vyplniť tlačivo - vyúčtovanie
pOSk1nutej dotácie. Vyplnené tlačivo spolu s kópiami všetkých účtovných
dokla ov, na ktoré sa zmluvná strana 2 bude odvolávať v písomnom vyúčtovaní,
zmlu ná strana 2 predloží najneskôr do 31.12. kalendárneho roka finančnému odboru
Trenč anskeho samosprávneho kraja.

2. Nedo erpané finančné prostriedky zmluvná strana 2 vráti na účet zmluvnej strany 1
(VS: ?101017714) najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka, alebo do 5 dní
odo d a zistenia rozporu v použití prostriedkov so stanoveným účelom.

3. Pri ne održaní zmluvne dohodnutých podmienok poskytnutia dotácie lčl. III., bod 3.,
čl. lY. bod 1. tejto zmluvyl sa zmluvná strana 2 zaväzuje poskytnutú dotáciu vrátiť na
banko Ý účet zmluvnej strany l (VS: 0101017714) v lehote do 5 dní odo dňa
doruč nia písomnej výzvy zmluvnej strany l.

4. Na p vinnosť vrátiť poskytnutú dotáciu, ktorá bude použitá v rozpore s príslušnými
ustano eniami tejto zmluvy, nemá vplyv skutočnosť, že porušenie zmluvnej povinnosti
nebol zmluvnou stranou 2 zavinené.



5. Zml vná strana 2 sa zaväzuje, že na požiadanie zmluvnej strany 1 umožní osobám
pov reným zmluvnou stranou l nahliadnuť do svojej účtovnej evidencie za účelom
pre erenia použitia poskytnutej dotácie.

čl. V
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Obla ti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa budú posudzovať podľa Občianskeho
zák nníka v platnom znení.

2. mluva sa môže meniť alebo dopÍňať iba so súhlasom oboch zmluvných strán formou
ného dodatku k nej.

3. Táto zmluvaje vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdr í dve vyhotovenia.

4. Štat tárni zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v zmluve je vyjadrená ich vôl'a, nie
sú i známe žiadne skutočnosti, ktoré by im znemožňovali túto zmluvu podpísať,
prečí ali si ju, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobodne a vážne
podplsali,

5. mluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v
ujúci deň po jej zverejnení.

o B OKT. 2014
V Trenč ne dňa .

Ing. Ja oslav Baška
pr dseda

Za zmluvnú stranu 2

oz Život s dúhou v srdci
Bernolákova 14/604

915 01 Nové Mesto nad Váhom
ICO: 42 282110

·········M~;:·z~;i~ká·
predseda


