
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:

/ ďalej len zmluvná strana l /

a

Názov:
Právna forma:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:

/ ďalej len zmluvná strana 2/

o

" .", a 'Vf .; t' I'ranx__,:,,:,::,_"_"_~~~l

Trenčia ,;; S'm:~F~'ivny kraj
K do.n •...s.:..~:;: ';::':.~.'20A, 91101 Trenčín
Ing. "J, JS ;;.\ ::-',~ŠI(Z-, predseda

Státr.a 'l~).c:.idr.ica
SKS ~ a. ~., ,;,~::C Ge'-'O 0050 4489

ASOClclC _ <:.,es C,.r;;':1el
občians : zcružen i,
Opatovs x.c, .5. 'J •• "j Trenčín
Milan "i:.J:T.C , riac ..el'
420 l;.ví::'
Slover.x« , S,x,;-í:e ..~~, a.s., pobočka Trenčín
SK9C J .J'- :\; ')v~2 74064802

uzatvárajú v súlade s ustanover..i. J. za ...." ia Č. 40/1964 Zb. /Občiansky zákonník!
v platnom znení, v súlade so zákonu,', .: :i~Q/2(\~i, Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a v súlade so V šeobe ; .- ',\ :::,Z;l;' ~ .iariadením Trenčianskeho samosprávneho
kraja Č. 10/2005 v znení neskoršícr .' ':.:;.sov

Účelom tejto zmluvy je poskyrr. r.t , ~ot:,\:~~·na výdavky spojené s uskutočnením akcie
Veľká cena vo fitness detí, kto-; .~ xc.:a cňa 15.3.2014. Dotácia sa poskytuje na
čiastočnú úhradu nákladov spoe..», ~pr.: J, evou pretekárov (detí), propagačnýrni
materiálmi a publicitou akcie, s ce.: ..•..-: :: .~,(e:r: a diplomami pre účastníkov tejto akcie.

"



Č.. ~

l. Zmluvná strana l sa zaväzuje x'-;:'y.l1l.f zm . vnej strane 2 finančnú dotáciu vo výške
2 400,- Eur Islovom: dvetisícš: ':'. , (;~.'. 0 v lehote do 15 dní Islovom: pätnásť dní!
o o dňa .rčinnosti tejto zmluv) .

2. Finančná dotácia špecifii ovs.r.:
jednorázovo a bude poukázané ré.

~. •• ~ .• .I.. od l. tejto zmluvy bude poskytnutá
zmluvnej strany 2.'l~'." "rI./ •...\_\

3. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje .v.: .. ;:1J~':: dotáciu v plnej výške použiť na účel
dohodnutý v čl. ll. tejto zmluvy. .... l "c.;n' ..;, spojené s uskutočnením akcie Veľká cena
vo fit ess detí, ktorá s Onal[.,'.. ~.' .2C· !.t, Dotácia sa poskytuje na čiastočnú úhradu
ná kla ov spojených s prepravou ~ '-~. ,'0'_ : wc:ť), propagačnými materiálmi a publicitou
akcie, s cenami, plaketami a dip... . ' .. ~.e L.,:" stníkov tejto akcie .

1. Zmluvná strana 2 sa .J" e
vyúčtovanie poskytnutej dotá 1_ •• /.c..

pos. ytnutej dotácie. Vyplne:
dokladov, na ktoré sa zmluvne " ..
zmluvná strana 2 pred oží naj -:" ~. ,,"
Trenčianskeho samosprávneho .<..

..onať na základe účtovných dokladov
(čelom vyp niť tlačivo - vyúčtovanie

s kópiami všetkých účtovných
'" oude odvolávať v písomnom vyúčtovaní,
3 " .2. kalendárneho roka finančnému odboru

2. Nedočerpané finančné prostrie., ..
(VS: OiG 033414) najneskôr"
odo dňa zistenia rozporu v P0L.,:

3. Pri nedodržaní zmluvne doho. .:
čl. IV. bod 1. tejto zmluvy! Se.

bankov) uce zm uvnej s•....
doručenia písomnej výzv,! zm ..

4. Na povinnosť vrátiť poskytn."
ustanoveniami tejto zmluvy, L..' •.

nebolo zmluvnou stranou. 2 za'. ..

5. Zmluvná s rana 2 sa zaväzuje.
poverenym zmluvnou s rano ..
preverenia použitia poskytnut -c,

..lh;" .,..rana 2 vráti na účet zmluvnej strany I
. _ pr.:-,: ....ného kalendárneho roka, alebo do 5 dní

. .:.a:. Sl) stanoveným účelom .

.1 "od.'· .enok poskytnutia dotácie lčl. III., bod 3.,
, ~ .j.. " 2 zaväzuje poskytnutú dotáciu vrátiť na
V...': ,il' 033414) v lehote do 5 dní odo dňa

" ~,_.~,. ..orá bude použitá v rozpore s príslušnými
, .' . l c . .čnosť, že porušenie zmluvnej povinnosti

~"'~ acanie zmluvnej strany l umožní osobám
_ ..acn., ' o svojej účtovnej evidencie za účelom



l. Oblasti, ktoré nie sú upraven
zákonníka v platnom znení.

_ .0 zrr-. ~,\ e, sa budú posudzovať podľa Občianskeho

2. Táto zmluva sa môže meniť aleno . ,j,,',aľ ib; ~," súhlasom oboch zmluvných strán formou
písomného dodatku k nej.

3. Táto zmluva je vyhotovená v VtVfC( '. \ vhotover..ach, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží dve vyhotovenia.

4. Štatutárni zástupcovia zmluvnýc. c ;'[(1. vyh asujú, že v zmluve je vyjadrená ich vôl'a, nie
sú im známe žiadne skutočnos", ."to:-é :;y im znemožňovali túto zmluvu podpísať,
prečítali si ju, porozumeľ je ,:.Z,.\ ~~.: lasu s jej obsahom ju slobodne a vážne
podpísali.

5. Táto zm uva nadobúda platnos. . l

nasledujúci deň po jej zverejne ..
vod' .'., oooma zmluvnými stranami a účinnosť v

V Trenčíne dňa .....~.?.~~.~:.~~.~~...., ~r tJ(lEA! o I ;V ~ v /'J;../P'-lólfV., , dna .

Za zmluvnú stranu l Za zmluvnú stranu 2

Ing. Jaroslav Baška
pre seda

Milan Gabrhe
riaditel'


