
ZMLUVA č. 2017/0157 
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

Núzov 

Sídlo 

ZJstCqwny · 
1č:o 
Bankové spojente 
Číslo ttčtu v lVillC !BAN 

čl. I 
Zmluvné strany 

ľt en č tansky samo spt ávny k1 uj 

K dolnej stanict 7282/20A, 911 O l Trenčín 
l ng Jat osla v Baška, predseda 

36 126 624 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

(Ju/e; It! ll ::111/IIVI/CÍ \'{Jl/170 J) 

Pt úvtw ľotma: 

Zastupcnv 

lČO 

Obec Stupné 

Stupné 216 

01812 Stupné 

Obec (obecný Lti ad), mesto (mestský úrad) 

Peter Kra.Jčoviech, starosta obce 

00591611 

č:cskoslovenská obchodná banka. a s.; pobočka Považská 

BvstrJca 

Či~J<, ličtu \ l\·ate !BAN. SK64 7500 0000 0040 0866 8230 

rcľule;!en :111/uvmí srramr 2) 

uz~tl\JJ~tlll v suladc s ustanovením§ 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občtansky zákonník) 
\ pl~tltllll11 Ztlcní v ~(J!ade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o tozpočtových ptavidlách lizetTlnéJ 
>-~tmosptflvy a v o,ulade so Všeobecne závazn)'m nariadením Trenčianskeho samosprávneho 
ktajJ l. 13/2014 o poskytovaní dotáctí z tozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

c1 V;cuhccnc lÚ\ aí'n)'m nattaden1m T1enčtanskeho samosptávneho kt aj a č 31/2016, ktorým sa 

ment v;eohcct1c LÓviiLné n~11iaden1e ľ1enč1anskeho samosprávneho ktaja č 13/2014 o 

pu~kyt\W~lnÍ doUtctt z tozpučtu Ttenčianskeho samosprúvneho kraja (d'a/e; len VZN TSK 
c /3 ~1//-1) 

tlitn zmluvu 



čl. Il 
Účol zmluvv 

(Jčelom teJto ztYI!uvy Je poskytnutie dotácie na výdavky spoJené s uskutočnením akcie 15. 
ST ll P i'l l A N S K V H O D O V Ý JAR lYI O K s poj en)' s o~ l a v a m i l O. v ý ro č i a z a l o ž c n i a 

~pcvaLkCJ ~ku piny Žcraviea, k tot á sa koná dt1a 17 9 2017. Dotácia sa poskytuie na čiastočnú 
uhtadu núklc~do\' ~pojen)rch s honorátmt pte účtnkujúcich, propagačn)'mi materiálmi, 
publtcttou. cenamt a plaketami pre obyvateľov, ktorí sa zaslúžili o tozvoj obce. 

čl. Il I 
Predmet Llnluvy 

Zmluvn ú :, tt ana l sa za vazuje poskytnllť zmluvnej s tt a ne 2 fí nančnú dotáci u vo výške 

l 000,00 Eur /slovom: jeden tisíc eur/ a to v lehote do 15 dní /slovom: pätnásť dní/ odo 

dl'w ÚČinnosti teito zmluvy 

' hr1.rnčtd dl)lÚcta špcctľikovttná \·čl 111, bod l te_1to zmluvy bude poskytnutá 

IL'dttOJ <lí'l)\10 a bude poukáz.aná tH\ bankový účet zmluvneJ strany 2. 

J Zmluvná s tt ana 2 sa zaväzuje poskytnutú dotáciu v plnej výške použíť na účel 

dohodnut)' v čl ll tejto zmluvy, t.j. na výdavky spojené s uskutočnením akcie 15. 
STl'PNIANSKV HODOVÝ JARMOK spojen)' s oslavami 10. v)'ročia založenia 

~l)l'\ aci, l'! \ldt pin.' Žentv1ca, kto l ú sa k onú di1Ct 17 9 2017 Dotúctél :,n po:,kytuje nCt 

ľi,J'.tllLilll ul1r:tdu nakladuv :,pojen\'ch s honotátmt pte učtnkujÚCICh, ptopagačn~'mi 

IIWlcttc~ltnl publtcttou. cena mt a plaketami pt e obyvatel'ov, ktorí su zaslúžtlt o 1 o? voj obce 

4. Zmluvnú st1ana 2 sa zaväzuje prezentovať zmluvnú stranu l podl'a p!Íiohy č 1 tejto 
zmluvy· "Spôsob pt ezentácie projektu" a pt í!ohy č 2 tejto zmluvy: "GRAFICKÉHO 
\vit\ N U 1\ l ll PRE PUB L!C ITU PROJEK1 OV ľSK ". 

čl. IV 

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie 

/tnlu,tl.'t '>ltana 2 sn L<wazuJe vykonať na základe (tčtovn)'ch dokl8dov 

'' l'LllWdtiiL' ll' leJ <lketelpto)ekru do dvoch mesiacov po uskutočnení akcie/projektu. 

l( '-(ltÚVL' ll' vličtovaní poskytnutej dotácte subjekt ptedloží kópie všetk)'ch (tčtovn)'ch 
dl.lklaclov pteukazUJÚCtch 1ch četpante, V ptípade akcie/ptojektu uskutočneného 

v mc:,wcoch novembet a decembet, žiadate!' predkladá vyúčtovanie najneskôr do 5. 



pn1covného dľía nasledujúceho kalendárneho roka finančnému odboru Trenčianskeho 

~u mos pt úvncho kt aj a 

~ ~'kdtlčet pun(• ľinančné prostriedky zmluvna strana 2 vráti na Učet zmluvnej strany l 

(l 'S. 01 O I O 15717) najneskô! do 30 dní od podania vyúčtovania celej akcie/projektu. 
n<IJncskôt do 31 12. príslušného kalendatneho toka, alebo do 5 dní od dt'ía Zistenia 

1 Ol'potu \· l'oužttí ptostltedkov so stanoveným účelom. 

3 l'11 ncdod1iHní zmluvne dohodnutých podmienok poskytnutia dotácte (čl. !ll, bod 3, 

c\ IV btld l teJtO zmluvy a VZN TSK č. 13/2014) sa zmluvná strana 2 zavazuje 

ptl\kyttllttu dut~ctu vtátiť na bankový účet zmluvnej stlany l (VS: 0101015717) v 
lcl:lllc do 5 dní odo cliíu doručen ta písomneJ v)'zvy. Náv1 hu spnívy/Spt á vy z vykonanej 

,ldtntt1tSlt:ttil tlCJ finančnej kont1oly zmluvnej strane 2. 

4 N:t povinnosť vrátiť poskytnutú dotácru, ktorá bude použitá v rozpore s pt íslušným1 

ust.tnovcntcit111 tejto zmluvy a VZN TSJ< č. 13/2014 nemá vplyv skutočnosť, že porušenie 

;m\u1·ne1 povtnnosti nebolo zmluvnou stranou 2 zavinené 

5 l m luvrw ::,ll ~\na '2 JC povtnnú dodržať ust § 2 t ods. 3 a 4 Zákona č 35 7/2015 o f1nančnej 
kuttlt uk .t ~lltdltť a o ;mene a doplnení niekto! )'ch zákonov 

čl. v 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

( li1l:t\11 kt(li0 nie sú upravené v tej lo zmluve, sa budú posudzovať podľa Občianskeho 
Zdkllt1t1tk.t v platnom znení. podľa zákona č. 583/2004 z. z o rozpočtov)'ch ptavtdlách 
u7~·mne1 samosprávy a podl'a VZN TSK č 13/2014 

2 l <lto ?mluvn sa môže meniť alebo dopÍiíať iba so súhlasom oboch zmluvných strán 
l'(lt'nuu llÍ~,(lt11t10ho dodatku k nej 

1 l .~u /tnlu''" IL' vyhotovenn v šty1och vyhotoveniach, z kto1ých každá zo z.mluvn),ch sttán 
uhdt/t d1·c 1\ hotoventa 

4 ŠLtlul,\tnt zú-.;tupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v zmluve je vyjadrená ich vôl'a, nie 
~Ll 1111 !.n,'tl1h.' .L1adne skutočnosti, ktoré by im znemožt'íoval1 t(lto zmluvu podpísať. 

111 " 1 t.t It ' 1 Jll po 1 o z ume It Jej a na zn a k s Ll h l a s u s JeJ ob s ah om j u s l ob od ne a v á žne 
i't l, ll, h~l l l 

5 l.1to zmluv<~ nadobúda platnosť dt'íom podptsu oboma zmluvnými sttanami a účinnosť v 
rw..,kdujúci dei'l po jej zverejnení. 



p, ilt>hn č Spôsob prezcntácre projektu 

ll',:"llll " (!!(Ai'IC!(';' MANUÁL PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK 

V l !'L'IlČÍnc cli'ía 

/ 

-: .. . '"'-
).,, mln1 Gc~na 

p1 cd~eda 

Za zmluvnú st1anu 2 

í" l . '' ... ''' '' ' '' 

Pete l 1<1 aJčovlcch 

starosta 



Príloha č. l- Spôsob prezentácie projektu
ku Zmluve č. 2017/0157 poskytnutí dotácie 

v súlade so zákonom č 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravrdlách územneJ samosprávy 
a v súlade so Všeobecne závazným nan>Jdením Trenčianskeho samosprávneho kraJa 

č 13/2014 
• Zmluvnú strana 2 sa zavazuje p1 ezentovať T1 enČiansky samosprávny kraj (zmluvná str ana l) 

podľa Pnlohy č 2 Zmluvy o dotácn "GRAFICKÉHO MANUÁLU PRE PUBLIC1TU 

PROJEKTOV TSK" a tejto pdlohy 
• Grafický návrh a p10pagačné aktrvtty zmluvneJ strany 2 budú pred rch zve1 ejnením 

odkonzultované s Oddelením komunrkácre a medzmárodn)'ch vzťahov Úradu TSK 

Zmluvná strana 2 Obec Stupné 
Podujatie/aktivitu 15. STUPNIANSKY HODOVÝ JARMOK spojený 

sv oslavami 10. výročia založenia speváckej skupiny 
Zenwica 

Termín podujatia/aktivity 1792017 

Kontaktná osoba pre Peter KrRJČovrech, starosta 
pu blicítu 0915 227 678, obec stupne@stonline sk 
Zmluvnú strana 2 
Kontaktn{\ osoba pre Mgr. Yeronrka Rezáková, 
publicítu 0901 918 144, veronik a.rezakova@tsk sk 
Zmluvná strana l 

Spôsob prezerw1cie pre zmluvnú stranu 2 

Pred konaním • WEBSÍDLO A SOCIÁLNE SIETE ŽIADATEĽA: 
podujatia/za kú pení zvereJnÍ "Gmfickzí predlohu pre pub/iclfu" 

.. 
m 

PLAGÁT: • 
zvereJnÍ Erb Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom 

• POZVÁNKA: 
zveieJnÍ Erb Trenčwnskeho samosprávneho kraJa.> nú:::vom 
Pozvc'mku zašle na ad1esu zmluvnej strany l mimmálne 2 týždne 
pr ed konaním podujat ra 

• BULLETIN ALEBO SPRIEVODCA K PODUJATIU: 
v p11pade Jeho výroby na titulneJ strane zveiejnÍ vo fmebnom 
prevedení ERB Trenčwnskeho samosprávneho kraJa s názvom. 
V časti venovaneJ sponzorom zverejnÍ "Graj/cklÍ pt eJ/ohu pre 
puhllcuu" 

• LETÁKY, BILLBOARDY A ĎALŠIE PROPAGAČNÉ 
MATERIÁLY: 

zveteJnÍ na mch ERB 1i·enču.mskeho samosprávneho kra;a 
s ná:vom 

Počas konania • NA MIESTE KONANIA PODUJATIA: 
podujatia na Vldlteľnom mreste umrestnr "Grc{/ickú predlohu pre publzcllu" 

• MEDIÁLNA PODPORA: 

zabezpečí propagácru zmluvneJ strany l v Iegionálnych médrách 
(TY alebo pnntové médrá. Y ptípade propagácre v pnntovom 
médru zvereJnÍ "Grafickú predlohu pre publicitu") 

• PRED ST A VI TEĽ TSK: 
vytvorí lJnestor \Jie osobné vysn1pen1e ))redst<w1teľa TSK 



Po skončení 
po duj a tia/za kú pení 

! POZNÁMKA: 

• FOTOGRAFIE Z PODUJATIA: 
fotografie v počte mm 4 kusy dokumentuJÚce propagáciu zmluvnej 
strany l zašle elekt1 onicky (na e-mad kontaktnej osoby a do 
predmetu uvedie názov projektu) alebo poštou na adresu zmluvnej 
strany l v termíne, ako Je uvedené vo VZN č 13/2014, Článok 9, 
Vyúčtovame dotáciÍ 

• PROPAGAČNÉ "MATERIÁLY A MEDIÁLNE VÝSTUPY, 
v ktorých bola realizovaná publlcita projektu, zašle na adresu 
zmluvneJ strany l s označením- Publicita projektu a jeho názov
v tem1íne, ako je uvedené vo VZN č. 13/2014, Článok 9, 
Vyúčtovanie dotácií 

Pie dodržanie stanoveného spôsobu piopagácie je nevyhnuté rozlišovať medzi povinnosťou 
zverejniť 

a) "Grafickú predlohu pre publicituH, ktorá je uvedená v "GRAFiCKOM MANUÁL1 PRE 
PUBLICITU PROJEKTOV TSK" na strane č. 8 (p1osíme o presné dodr-žanie jej štiuktúry, 

ako aJ mm1málneJ veľkosti) 
b) Erb Trenčif111skeho samosprávneho kraja, ktor)' je uvedený v "GRAFICKOM 
MANUÁLI PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK" na strane č. 2 - 7 (prosíme o presné 
dodižanie jeho farebnosti, minimálne p1edpísanej veľkosti a och1annej zóny) Podľa 

stanoven)'ch podmienok v Prílohe č l môže byť Erb TSK použitý v troch variantoch, a to 
ERB (s 4), Erb s názvom kraJa (s 5), prípadne Erb v obrysových farbácl1(s 6) 

GRAFICKÝ lV!ANUÁL PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK tvorí p!Íiohu uzatvoieneJ 
Zmluvy o dotác11 

Prosíme o presné dodržanie jednotlivých bodov uvedených v tabuľke Ak žiadate!' nemá 

znacleoú webstr ánku a/alebo vytvorený účet na sociálnych sieťach, nebude sankcionovaný za 
nesplnenie propagácie v tomto bode. Zárovei1 Žiadame o presné dodržravame termínov 
a zaslame všetkých požadovaných mateuálov na adresu zmluvnej strany l V opačnom 
p!Ípade na základe porušema zmluvného vzťahu môže TSK požndovnť vráteme poskytnutých 

finančných prost11edkov 

V piÍpade otázok kontaktujte kontaktnú osobu p1e publicitu zmluvneJ strany l 

Zúlovei) Žiadame, :1by ste propagačné matenály (plagáty, billboardy, roll-upy ) umiestúovali 
Iba na m1estach pre to uičen),ch, na dôstojných miestach, v súlade s platnými všeobecno
závaznýml naiiade!1lami príslušných obcí, miest, samospráv (nie na miestach, ktoré na to nie 
sú uičené a ktoré sú v IOzpoie s platnými p1ávnymi normami) 



TRENČIANSKY 
"' SAMOSPRAVNY 

K~R~A~J 



TRENČIANSKY 
"' SAMOSPRAVNY 

K~R~A~J 

Erb sa vyzdobuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektívnych 
dôvodov možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia 
upustiť. Za krajský erb sa považuje aj jeho jednofarebné grafické 
zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického či 
iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu 
erbu TSK. 

Heraldicky opis erbu 
Erb TSKJe polovične štiepený a delený štít: 

•v prvom, striebornom poli zo zlatej, zafírmi zdobenej koruny, 
vyrastajúci červený obrátený jeleň v zlatej zbroji; 

•v druhom červenom poli na zlatej, perlami zdobenej korune 
stojaci zlatý orol v striebornej zbroji; 

•v treťom modrom poli strieborná halapartňa na zlatej, z dolného 
okraja štítu vyrastajúcej rukoväti, preloženej strieborným 
položeným lukom so zlatou tetivou. 



Definícia farieb 

CMYK - 1 OO l 60 l O l 6 
PANTONE- 2945 C 

RGB-01961169 
registračná farba - #0060A9 

CMYK - O l 1 OO l 1 OO l O 
PANTONE- 485 C 

RGB - 237 l 28/36 
registračná farba - #ED1 C24 

CMYK - O l O l 1 OO l O 
PANTONE - Process Yellow C 

RGB - 255 l 242 l O 
registračná farba - #FFF200 

CMYK-0101010 
PANTONE- Trans WHITE 

RGB - 255 l 255 l 255 
registračná farba - #FFFFFF 

Farebnosť erbu je povolená iba v uvedených farbách. V prípade 
čiernobielej tlače je možné použiť príklad zo strany 6- prevedenie 
erbu v obrysových farbách 



Erb 

Minimálna vel'kosť erbu 

15 mm 

Ochranná zóna 
1/3 

Výšku a šírku erbu možno meniť iba proporčne. 

Minimálna vel'kosť erbu je daná jeho šírkou. Tá nesmie byť 
menšia ako je 15 mm. 

Ochranná zóna okolo erbu nesmie byť menšia ako 1/3 šírky erbu. 



Erb s názvom kraja 

TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY 
K"R~A~J 

v 

TRENCIANSKY , 
SAMOSPRAVNY 
K~R~A~J 

Minimálna vel'kosť erbu 

TRENČIANSKY 
Sl\MOSPRAVNY 
K • R • A, J 

15 mm 

E 
E 
lD 
r-

Ochranná zóna 
1/3 

TRENČIANSKY 
Sl\MOSPMVNY 
K , R • A • J 

1/3 

TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY 
K.;R~A~J 

TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY 
K.;R~A~J 

Erb s názvom kraja je 1 celok. Pri tomto použití nesmie byť 
narušená konštrukcia, rozloženie a farebnosť. 
Minimálna vel'kosť a ochranná zona nesmie byť menšia ako je 
uvedené: 
• názov pod erbom- šírka 15 mm, ochranná zóna 1/3 šírky erbu 
• názov vpravo od erbu -výška 15 mm, ochranná zóna 1/3 výšky 
erbu 



Prevedenie erbu v obrysových farbách 

čierna 

Dôležité: 

TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY 
K~R->AvJ 

modrá 

TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY 
K" R" A" J 

V prípade čiernobielej tlače je možné použiť erb v čiernom prevedení 

CMYK - 1 OO l 60 l O l 6 
PANTONE- 2945 C 

RGB - O l 96 l 169 
registračná farba - #0060A9 

CMYK - O l O l O l 1 OO 
PANTONE -Process Black 

RGB-0/0/0 
registračná farba - #000000 

CMYK-0/0/0/0 
PANTONE- Trans. WHITE 

RGB - 255 l 255/255 
registračná farba - #FFFFFF 

V prípade potreby jednofarebného použitia erbu sú povolené tieto 
prevedenia. 



Podkladové plochy 

Farba podkladu 1 00°/o 

J SAMOSPRAVNY ~
: ' TRENČI~SKY ' 

l<+ R • A+ J 

Priesvitnosť podkladu 80°/o 

r_-:,_ l 

' 1 

TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY 
K~R•A•J 

--
-- '- __ -=. l l 

l fr----=, 

' j 

__ ;-_- ~-, ' 

-_}-

ľ ' __ - l 

J.~ _;_, -- ~ 1 ~= _-
r ' 

l,' 

_l l_ _j 

l - __ - -

- ~:i~~~~~~ 1 ' - -
~- ~-

K•R•A~J ~-,-

Definovanie bielej podkladovej plochy pri použití erbu na 
viacfarebnom podklade alebo fotografii vrátane minimálnej 
vel'kosti ochrannej zóny. 



r 

Publicita projektov 

Grafická predloha pre publicitu 

1/3 

projektu 

=---- t 

EKTPODI?ORIL ľ-SK ' ' 
' Dátum reaftzäďe -M 

1/3 

Pnestor 
pre 

Vaše logo 
'i alebo logo 

projektu 

l l l l 

Príklad 

TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY 
K~R .. A•J 

Dôležité: 

Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest 
č. 111/499024, 111/499026 a 111/504023 v trase 
Čachtice a Podkylava 

PROJEKT PODPORIL TSK Dátum realizácie 05/2014 

V prípade čiernobielej tlače je možné použiť príklad zo strany 6 - prevedenie 
erbu v obrysových farbách. Pre názov projektu použite čiernu farbu. 

Šedá plocha označuje ochrannú plochu pozdlž celého okraja publicity. 
Minimálna vel'kosť ochrannej zóny nesmie byť menšia ako 1/3 šfrky erbu. 
Žltá plocha predstavuje priestor pre názov projektu. Spodná hranica končí na 
úrovni 2/3 erbu Modrá plocha je pre povinný text. Dátum realizácie treba 
doplniť v preddefinovanom tvare mesiac/rok. Oranžové čiary predstavujú 
odsademe žlteJ a modrej plochy od erbu a loga vpravo. Odsadenie Je 1/2 
vel'kosti okraja. Vpravo je priestor pre Vaše logo alebo logo projektu. 
Typografia písma pre všetky texty je povolená typom Aria!. Najmenšia 
vel'kosť celej vel'kostí publicity je 16 cm na šírku. 



Publicita projektov 

Erb Trenčianskeho samosprávneho kraja spoločne s textom tak, ako Je 
vyobrazený v grafickeJ predlohe pre publicitu, je neoddelitel'nou súčasťou 
propagačných a informačných produktov, týkajúcich sa projektu 
financovaného prostredníctvom dotačného systému Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

Spôsob použitia a "minimálne rozmery" grafickej predlohy pre 
publicitu 

Umiestnenie v publikáciách· v tiráži (font textu minimálna vel'kosť 11) 

Umiestnenie pri kultúrnych podujatiach: na v1ditel'nom mieste - pódium, 
vstupné haly (80 cm na šírku) 

Umiestnenie na budovách a stavbách. na viditel'nom mieste tabul'ka (80 cm 
na šírku) 

Umiestnenie pri propagačnej činnosti publicite projektu v médiách a iných 
merkantilných tlačovinách- plagáty, letáky, noviny (16 cm na šírku) 

Umiestneme na Vlditel'nom mieste oblečenia- tričká, dresy, šiltovky a pod. 
(16 cm na šírku) 

Prístupnosť predlohy a erbu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Erb a grafická predloha pre publicitu budú zaslané v elektronickej podobe 
každému schválenému projektu (kontaktneJ osobe uvedenej na žiadosti) v 
rámci dotačného systému Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

V prípade jeho nedoručenia kontaktujte Oddelenie komunikácie 
a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(spojovatel'ka: +42132 6555111) 


