
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 

IČO: 
Bankové spojenie : 

ZMLUV A č. 2020/0148 
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

čl. I 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O l Trenčín 
Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru finančného; 
na základe poverenia zo dňa Ol. marca 2019 
36 126 624 
Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN: 
(ďalej len zmluvná strana l) 

SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

a 

Názov: 
Sídlo: 

Právna forma: 
Inštitucionálny sektor: 
Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
(ďalej len zmluvná strana 2) 

Obec Pruské 
Pruské l 
O 1852 Pruské 
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 
Miestna samospráva 
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., starosta 
00317721 
Všeobecná úverová banka, a. s. 
SK45 0200 0000 0000 2092 7372 

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v platnom znení, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v platnom znení, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanoveniami 
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky 
a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č . 

12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len 
" VZN TSK č. 1212018 ") 

túto zmluvu 

čl. II 
Účel zmluyy 

Účelom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na bežné výdavky spojené s uskutočnením akcie 
Dni regionálnej kultúry, ktorá sa koná v dňoch od 24.7.2020 do 26.7.2020. Dotácia sa 
poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov spojených s honorármi pre účinkujú~ich , materiálno -
Lechnickým zabezpečením (prenájom osvetlenia a ozvučenia, ... ). 



čl. III 
Predmet zmluvy 

l. Zmluvná strana l sa zaväzuje poskytnúť zmluvnej strane 2 finančnú dotáciu vo výške 
2 000,- eur /slovom: dvetisíc eur/ a to v lehote do 15 dní /slovom: pätnásť dní/ odo dňa 
účinnosti tejto zmluvy. 

2. Finančná dotácia špecifikovaná v čl. HI. , bod l . tejto zmluvy bude poskytnutá 
jednorázovo a bude poukázaná na bankový účet zmluvnej strany 2 uvedený v záhlaví 
tejto zmluvy. 

3. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje poskytnutú dotáciu v plnej výške použiť na účel 

dohodnutý v čl. II. tejto zmluvy, t.j. na bežné výdavky spojené s uskutočnením akcie Dni 
regionálnej kultúry, ktorá sa koná v dňoch od 24.7.2020 do 26.7.2020. Dotácia sa 
poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov spojených s honorármi pre účinkujúcich , 
materiálno -technickým zabezpečením (prenájom osvetlenia a ozvučenia, ... ). 

4. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje prezentovať zmluvnú stranu l podľa prílohy č. l tejto 
zmluvy: "Spôsob prezentácie projektu". 

čl. IV 
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie 

l. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje vykonať na základe účtovných dokladov vyúčtovanie celej 
akcie/projektu do dvoch mesiacov po uskutočnení akcie/projektu (príloha č . 2 VZN 
TSK č. 12/20 18). K správe o vyúčtovaní poskytnutej dotácie subjekt predloží len kópie 
účtovných dokladov preukazujúcich čerpanie poskytnutej dotácie. V prípade 
akcie/projektu uskutočneného v mesiacoch november a december, žiadateľ predkladá 
vyúčtovanie najneskôr do 5. pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho roka 
finančnému odboru Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ak sa akcia uskutočnila pred 
nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy, zmluvná strana 2 je povinná predložiť vyúčtovanie 
akcie/projektu do 2 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Účtovné doklady potvrdzujúce čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja musia byť označené textom "Dotácia TSK". 

3. · Zmluvná strana 2 je povinná predložiť v rámci vyúčtovania všetky potrebné doklady 
k jednotlivým bodom prílohy č. l "Spôsob prezentácie projektu". 

4. Nevyčerpané finančné prostriedky zmluvná strana 2 vráti na účet zmluvnej strany l 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy (VS: 0101014820) najneskôr do 30 dní od podania 
vyúčtovania celej akcie/projektu, najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka, 
alebo do 5 dní od dňa zistenia rozporu v použití prostriedkov so stanoveným účelom. 

5. Pri nedodržaní zmluvne dohodnutých podmienok poskytnutia dotácie (čl. III., bod 3., čl. 
IV. bod l. tejto zmluvy a VZN TSK č. 12/2018) sa zmluvná strana 2 zaväzuje poskytnutú 
dotáciu vrátiť na bankový účet zmluvnej strany l uvedený v záhlaví tejto zmluvy (VS: 
0101014820) v lehote do 5 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, Návrhu správy/Správy 
z vykonanej administratívnej finančnej kontroly zmluvnej strane 2. 

6. Na povinnosť vrátiť poskytnutú dotáciu, ktorá bude použitá v rozpore s príslušnými 
ustanoveniami tejto zmluvy a VZN TSK č. 12/2018 nemá vplyv skutočnosť, že porušenie 
zmluvnej povinnosti nebolo zmluvnou stranou 2 zavinené. 



7. Zmluvná strana 2 je povinná dodržať ust. § 21 ods. 3 a 4 zákona č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

čl. v 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia 
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných na území Slovenskej republiky a podľa VZN TSK č. 12/2018. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. K ukončeniu zmluvy dôjde dňom doručenia Správy 
z administratívnej finančnej kontroly 
vyrovnania zmluvných strán, ak 
z administratívnej finančnej kontroly. 

zmluvnej strane 2 alebo dňom finančného 

finančné vyrovnanie vyplýva zo Správy 

3. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopÍňať iba so súhlasom oboch zmluvných strán 
formou písomného dodatku k nej. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dve sú určené pre zmluvnú 
stranu 1 a jeden pre zmluvnú stranu 2. 

5. Štatutárni zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v zmluve je vyjadrená ich vôl'a, nie 
sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by im znemožňovali túto zmluvu podpísať, 

prečítali si ju, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobodne a vážne 
podpísali. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
v nasledujúci del1 po jej zverejnení. 

Príloha č. l: Spôsob prezentácie projektu 

V Trenčíne dňa .i-F.f:: .. v!.t?.v!.f?. ....... . 
·v. -

V .... ~S~~~-~---············dňaj~.-~J~?..Q ..... 

------ --~._ 
Za zm~uvnú stranu 2 . .:...-1 ./ _--._ Za zmluvnú stranu l : 

•·•••••••••••••••• •• •••• e • ••••••••··~···•\· 

Ing. Renáta Ozimo ' 
vedúca odboru finančn ~ 

·Muo;-~·:vi·ú·~~~--č~:k~ ·:--:fi!! 
starost 



Príloha č. l - Spôsob prezentácie projektu -
ku Zmluve č. 2020/0148 poskytnutí dotácie 

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja 

č . 12/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

• Zmluvná strana 2 sa zaväzuje prezentovať Trenčiansky samosprávny kraj (zmluvná strana l) 
podľa "GRAFICKÉHO MANUÁLU PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK" a tejto prílohy. 

• Grafický návrh a propagačné aktivity zmluvnej strany 2 budú pred ich zverejnením 

odkonzultované s Oddelením komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK. 

• Grafický manuál je zverejnený a dostupný na webovej stránke župy www.tsk.sk, v sekcii 

Financie, v podsekcii Dotácie a príspevky, v rubrike Pre žiadateľov dotácií (link: 

https://www.tsk.sk/388863). 

Zmluvná strana 2 Obec Pruské 
Podujatie/aktivita Dni regionálnej kultúry 
Termín podu_jatia/aktivity 24.7.2020- 26.7.2020 
Kontaktná osoba pre publicitu MUDr. Viliam Cíbik, PhD., starosta 
Zmluvná strana 2 starosta@obecpruske.sk, 0908793140 
Kontaktná osoba pre publicitu Mgr. Barbora Jánošková 
Zmluvná strana l 

V súvislosti 
s organizáciou 
podujatia 

• 

• 

090 l 918 146, barbora.janoskova@tsk.sk 
Spôsob prezentácie pre zmluvnú stranu 2 

WEBSÍDLO A SOCIÁLNE SIETE ŽIADATEĽA: 
zverejní "Grafickú predlohu pre publicitu" 
PLAGÁT: 
na plagáte zverejní "Grafickú predlohu pre publicitu" 

• POZVÁNKA: 
na pozvánke k podujatiu zverejní ERB Trenčianskeho 
samosprávneho kraja s názvom a pozvánku zašle na adresu 
zmluvnej strany l aspoň 2 týždne pred konaním podujatia 

• BULLETIN ALEBO SPRIEVODCA K PODUJATIU: 
v prípade jeho výroby na titulnej strane zverejní vo farebnom 
prevedení ERB Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom. 
V časti venovanej sponzorom zverejní "Grafickú predlohu pre 
publicitu". 

• ĎALŠIE PROPAGAČNÉ MATERIÁLY: 
zverejní na nich ERB Trenčianskeho samosprávneho kraja 
s názvom 

• NA MIESTE KONANIA PODUJATIA: 
umiestni "Grafickú predlohu pre publicitu" na viditeľné miesto 

• MEDIÁLNA PODPORA: 
zabezpečí propagáciu zmluvnej strany l aspoň v 2 regionálnych 
médiách (TV alebo printové médiá. V prípade propagácie 
v printovom médiu zverejní "Grafickú predlohu pre publicitu"). 

• PREDSTAVITEĽ TSK: 
vytvorí priestor pre osobné vystúpenie predstaviteľa TSK 

• FOTOGRAFIE Z PODUJATIA: 
fotografie dokumentujúce propagáciu zmluvnej strany l zašle 
elektronicky (na e-mail kontaktnej osoby a do predmetu uvedie 
názov projektu) alebo poštou na adresu zmluvnej strany l v termíne, 
ako je uvedené vo VZN č . 12/2018, Článok 10, Vyúčtovanie dotácií 

• PROPAGAČNÉ MATERIÁLY A MEDIÁLNE VÝSTUPY, 
v ktorých bola realizovaná publicita projektu, zašle na adresu 



J@rroslraw B((JJŠ/káJJ 
plľedsedá!J 

Tlľe!ľaČ:iá!JJteskelhw SifJJmospni:umelho /kr@j@ 

POVERENIE 

Trenčín Ol.marca 2019 

PodpfsoJZý Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kroja 

poverujem dňom 01. marcm 2019 

Ing. Renó.tu Ozimovú 

wt;b)t;u oďb.oru.fi;nanifného Trenčianskeho samosprávneho kraja 

podpisovaním z;mlúv Q poskytnutí dotácie z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade 
. - -

so Vte:obecným ?;áväz.ným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 12/2018 o 

p.o$[r;ytovanf dotáoif~ rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 


