
čl. l
Zmluvné strany

ZMLUVA č. 2014/0276
O POSKYTNUTÍ nOT ÁCIE

Názov: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36 126624
Bankové spoj nie: Štátna pokladnica
Číslo účtu v vare IBAN: SK51 81800000007000504489

/ ďalej len z luvná strana J /

a

Názov: Obec Poruba
Sídlo: Poruba 95, 972 II Poruba
Zastúpený: Ing. Helena Čavojská, starostka
IČO: OO 318 426
Bankové spo enie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Prievidza
Číslo účtu v tvare IBAN: SK86 5600 0000 0090 0020 3001

/ ďalej len mluvná strana 2 /

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 51 zákona Č. 40/1964 Zb. /Občiansky zákonník!
v platnom z ení, v súlade so zákonom Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho
kraja Č. 10/2 05 v znení neskorších predpisov

túto zmluvu

čl. II
Účel zmluvy

Účelom ejto zmluvy je poskytnutie dotácie na výdavky spojené s uskutočnením akcie
Oslavy 90. ýročia Dobrovoľného hasičského zboru Poruba spojené s okresným kolom
celoštátnej hry "Plameň", ktorá sa konala dňa 17. 5. 2014. Dotácia sa poskytuje na
čiastočnú ú radu nákladov spojených úhradou honorárov pre účinkujúcich.



TlF)./élA/i;' v ilJ).ttJ/IjV dna .

čl. V
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Oblasti, kto é nie sú upravené v tejto zmluve, sa budú posudzovať podľa Občianskeho
zákonníka platnom znení.

2. Táto zmluv sa môže meniť alebo doplňať iba so súhlasom oboch zmluvných strán formou
písomného odatku k nej.

3. Táto zmlu a je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží dve vyhotovenia.

4. Štatutárni ástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v zmluve je vyjadrená ich vôľa, nie
sú im zn' e žiadne skutočnosti, ktoré by im znemožňovali túto zmluvu podpísať,
prečítali s' ju, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobodne a vážne
podpísali.

5. Táto zmlu a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
v nasleduj' ci deň po jej zverejnení.

J. '1. L tJ/L;
V Trenčíne da .

Za zmluvnú s ranu l :

...................... ~ .
Ing. Helena Čavojská

starostka


