
ZMLUVA č. 2016/0465 
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spoje ie : 
Číslo účtu v tv re IBAN: 

čl. 1 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 

36 126 624 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

/ďalej fen zmf vná strana 1 / 

a 

Názov: 
Sídlo: 

Právna forma: 
Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spoje ie : 
Číslo účtu v tv re IBAN: 

Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky 
Nábrežná 954 
972 71 Nováky 
občianske združenie 
Milan Oršula, prezident klubu 
00628093 
Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Nováky 
SK3 5 0200 0000 0018 5233 285 1 

/ ďalej len zm .uvná strana 2 / 

uzatvárajú v úlade s ustanovením § 5 J zákona č. 40/ 1964 Zb. /Obč iansky zákonník/ 
v platnom znení, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho 
kraja č. 13/20 1 

túto zmluvu 

čl. II 
Účel zmluvy 

Účelom tejto mluvy je poskytnutie dotácie na výdavky spojené s uskutočnením akcie 
Zvíťazím sá nad sebou, ktorá sa konala v diíoch 1. 7 .20 16 - 31 . 7.2016. Dotácia sa 
poskytuje na či stočnú úhradu nákladov spojených s materiá lno - technickým zabezpečením 
akcie (posilňov cie náradie a náčini e). 



čl. III 
Predmet zmluvy 

1. Zmluvná st1ana 1 sa zaväzuje poskytnúť zmluvnej strane 2 finančnú dotáciu vo výške 
1 500,- Eur /slovom: j edenti s íc päťsto eur/ a to v lehote do 15 dní /s lovom: pätnásť dní/ 
odo dňa úči ností tejto zmluvy. 

2 . Finančná otácia špec ifikovaná v č l. 111. , bod 1. tejto zm luvy bude poskytnutá 
jednorázov a bude poukázaná na bankový účet zmluvnej strany 2. 

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

dohodnutý č l. II. tejto zmluvy, t.j. na výdavky spoj ené s uskutočnením akcie Zvíťazím 
sám nad se ou, ktorá sa konala v diíoch 1.7.20 16 - 3 1.7.2016. Dotácia sa poskytuje na 
čiastočnú ú radu nákladov spoj ených s materiá lno - technickým zabezpečením akcie 
(pos iliíovaci náradie a náčinie). 

4. Zmluvná stana 2 sa zaväzuj e prezentovať zmluvnú stranu 1 podľa prílo hy č. 1 tejto 
zmluvy: "S ôsob prezentácie projektu" a prílohy č. 2 tejto zmluvy: "GRAFICKÉHO 
MANUÁL PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK". 

čl. IV 
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie 

1. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje vykonať na základe účtovných dokladov 
vyúčtovaní celej akcie/projektu do dvoch mesiacov po uskutočnení akcie/projektu. 
V prípade kcie/projektu uskutočneného v mesiacoch november a december, ž iadateľ 

predkladá yúčtovanie najneskôr do 5. pracovného dňa nas ledujúceho ka lendárneho roka 
finančnémt odboru Trenč i anskeho samosprávneho kraja. 

2. Nedočerpa é finančné prostr iedky zmluvná strana 2 v ráti na účet zmluvnej strany 1 
( VS: 01010 6516) najneskôr do 30 dní od podania vyúčtovan ia celej akcie/projektu. 

3. Pri nedodr~aní zm luvne do hodnutých podmienok poskytnuti a dotác ie /č l. lll. , bod 3 ., 
č l. IV. b d 1. tejto zmluvy a Všeobecne záväzného nariaden ia Trenčianskeho 

samospráv eho kraja č . 13/20 14 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Tre nč ianskeho 

samospráv eho kraja/ sa zmluvná strana 2 zaväzuje poskytnutú dotáciu vrátiť na 
bankový čet zmluvnej strany 1 (VS: 0101046516) v lehote do 5 dní odo dňa 
doručenia ísomnej výzvy zmluvnej strany 1. 

4. Na povinn sť vrátiť poskytnutú dotáciu, ktorá bude použitá v rozpore s prís lušnými 
ustanovení tejto zmlu vy a Všeobecne záväzného nariadenia Trenč ianskeho 

samospráv eho kraja č. 13/20 14 o poskytovaní dotáci í z rozpočtu Trenči anskeho 

samospráv eho kraja, nemá vp lyv skutočnosť, že porušenie zmluvnej povinnosti nebo lo 
zmluvnou tranou 2 zav inené. 



5. Zmluvná st ana 2 sa zaväzuje, že na požiadanie zmluvnej strany 1 umožní osobám 
povereným zmluvnou stranou 1 nah liadnuť do svojej účtovnej evidencie za úče lom 
preverenia použ iti a poskytnutej dotácie. 

čl. v 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Oblasti, kt ré nie sú upravené v tejto zmluve, sa budú posudzovať podľa Občianskeho 
zákonníka platnom znení, podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej amosprávy a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 

samospráv eho kraja č . 13/20 14 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho 

samospráv eho kraja. 

2. Táto zmlu a sa moze meniť alebo dopÍňať iba so súh lasom oboch zm luvných strán 
formo u pís mného dodatku k nej . 

3. Táto zmluv j e vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží dve vyhotovenia. 

4. štatutárni z'stupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v zm luve j e vyjadrená ich vôľa, nie 
sú im zná e ž iadne skutočnos ti , ktoré by im znemožňovali túto zmluvu podpísať, 

preč íta li si ju, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobodne a vážne 
podpísali. 

5. Táto zmlu a nadobúda platnosť dr1om podpisu oboma zmluvným i stranami a účinnosť v 
nasledujúci deň po jej zverejnení. 

Príloha č. 1: Spôsob prezentácie projektu 
Príloha č. 2: GRAFICKÝ MANUÁL PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK 

V Trenčíne dň 2 6 AUG. 2016 

Za zmluvnú str nu 1 :_, 
/ -

Ing. Jarosla Baška 
pred sed 

/ 
f-/ťJľY/ tiJCI-/ . gg · p -Qo/( 

V ........ . „„ ...... „ ... „ ....... dna .... ....... „.„„.„„„ 

Za zmluvnú stranu 2 

.......... ,.. ............... ................... . 
Milan Oršula 

prez ident klubu 



Príloha č. 1 - Spôsob prezentácie projektu -
ku Zmluve č. 2016/0465 o poskytnutí dotácie 

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

a v súlad so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samospráv neho kraja 

č. 13/2014 

• Zm luvná strana 2 sa zaväzuje prezentovať Trenčiansky samosprávny kraj (zmluvná strana 1) 

podľa Prílohy č 2 Zmlu vy o dotácii "GRAFICKÉHO MANUÁLU PRE PUBLICITU 

PROJEKTOV ' SK" a tej to prílohy. 

• Grafický návrh ~ propagačné akti v ity zmluvnej stran y 2 budú pred ich zverejnením 

odkonzultovam s Oddelením komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK. 

Zmluvm1 strana 2 Klub rýchlostne j kanoistiky Nováky 
Podu_jatie/aktiuita Zvíťazím sám nad sebou 
Termín poduj. tia/aktivity 1.7.2016 - 31.7.2016 
Kontaktná os<J ba pre publicitu 
Zmluvná strar a 2 

Milan Oršula, prezident k lubu 
0908 726 816, info@vkt-bike.sk 

Kontaktná os<J ba pre publicitu 
Zmluvná stra1 a 1 

Mgr. Jana Paulínyová, jana .paulinvova@ tsk.sk, 
0904 999 105, orsula.m@gmail.com 

Po skončen í 

podujatia/zakopení 

! POZNÁMK~: 

• 

• 

Spôsob prezentácie pre zmluvnú stranu 2 

WEBSÍDLO A SOCIÁLNE SIETE ŽIADA TEĽA: 
zverej ní „Grafickú predlohu pre publicitu" 
V SÍDLE KRK NOVÁKY 
na viditeľnom mieste (napr. na nástenke a/a lebo v priestoroch 
posili'lovne) zverejní „Grafickú predlohu pre publicitu „ 
s fotografi ami zakúpeného vybavenia 

• OBECNÁ TABUĽA: 
zverejní „Grafickú predlohu pre publicitu'" spo lu s fotografiami 
zakúpeného vybaven ia 

• MEDIÁLNA PODPORA: 
zabezpeč í propagáciu zmluvnej strany 1 v regioná lnych médiách 
(TV, printové alebo e lektronické méd iá. V prípade propagácie 
v printovom alebo elektronickom médiu zverejní „Grafickú 
predlohu pre publicitu ") 

• PREDSTAVITEĽ TSK: 
zdokumentuje osobné vystúpen ie predstaviteľa TSK počas 
podujatia 

• FOTOGRAFIE: 
fotografie zakúpeného vybaven ia v počte min . 5 kusy a fotografie 
dokumentujúce propagáciu zmluvnej strany 1 (v počte min 5. kusy) 
zašle e lektronicky (na e-ma il kontaktnej osoby a do predmetu 
uvedie názov projektu) a le bo pošto u na adresu zmluvnej strany 1 
v termíne, ako je uvedené vo VZN č. 13/2014, Č l ánok 9, 
Vyúčtovanie dotácií 

• PROPAGAČNÉ MATERIÁLY A MEDIÁLNE VÝSTUPY, 
v ktorých bola rea lizovaná publicita projektu zašle na adresu 
zml uvnej strany 1 s označením - Public ita projektu a jeho názov -
v termíne, ako je uvedené vo VZN č . 13/2014, Č l ánok 9, 
Vyúčtovanie dotácií 

Pre dodržanie stanoveného spôsobu propagácie je nevyhnuté roz li šovať medzi povinnosťou 

zverejniť: 



a) „Grafickú p edlohu pre publicitu", ktorá je uvedená v "GRAFICKOM MANUÁLI PRE 

PUBLICITU P OJEKTOV TSK" na strane č. 8 (prosíme o presné dodržanie jej štruktúry, 

ako aj minimá! ej veľkosti) 
b) Erb Tren ianskeho samosprávneho kraja, ktorý je uvedený v "GRAFICKOM 

MANUÁLI PR PUBLICITU PROJEKTOV TSK" na strane č. 2 - 7 (prosíme o presné 

dodržanie jeh farebnosti, minimálne predpísanej veľkosti a ochrannej zóny). Podľa 
stanovených po mienok v Prílohe č. 1 môže byť Erb TSK použitý v troch variantoch, a to 

ERB (s. 4), Erb s názvom kraja (s. 5), prípadne Erb v obrysových farbách (s. 6) 

GRAFICKÝ 

Zmluvy o dotá 

ANUÁL PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK tvorí prílohu uzatvorenej 

Prosíme o pre né dodržanie jednotlivých bodov uvedených v tabuľke. Ak žiadateľ nemá 

zriadené websí Io a/alebo vytvorený účet na sociálnych sieťach , nebude sankcionovaný za 

nesplnenie pro agácie v tomto bode. Zároveň žiadame o presné dodržiavanie termínov 

a zaslanie všet ých požadovaných materiálov na adresu zmluvnej strany 1. V opačnom 

prípade na zákl de porušenia zmluvného vzťahu môže TSK požadovať vrátenie poskytnutých 

finančných pro triedkov. 

V prípade otáz k sa obráťte na kontaktnú osobu pre publicitu zmluvnej strany 1. 



T NČIANSKY 
SA OSPRÁVNY 
K R~A ~ J 

, , 

~iw~~~ 
• 



TRENČIANSKY 
/ 

SAMOSPRAVNY 
K~R~A~J 

Erb sa vyzdobuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z obj ktívnych 
dôvodov možné alebo vhodné, možno od farebného vy brazenia 
upustiť. Za krajský erb sa považuje aj jeho jednofarebn, grafické 
zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z kera ického či 
iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá vy brazeniu 
erbuTSK. 

Heraldicky opis erbu 
Erb TSKje polovične štiepený a delený štít: 

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

•v druhom červenom poli na zlatej, perlami zdoben j korune 
stojaci zlatý orol v striebornej zbroj i; 

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

, 



CMYK - 100 I 60 / O / 6 
PANTONE - 2945 C 

RGB - O / 96 / 169 
regi tračná farba - #0060A9 

CMYK - O / 100 / 100 / O 
PANTONE - 485 C 

RGB - 237 / 28 / 36 
regi tračná farba - #ED1 C24 

CMYK - O / O / 100 / O 
PANTONE - Process Yellow C 

RGB - 255 / 242 /O 
regi tračná farba - #FFF200 

CMYK - O / O / O / O 
PANTONE - Trans. WHITE 

RGB - 255 / 255 / 255 
regi tračná farba - #FFFFFF 

Fare nosť erbu je povolená iba v uvedených farbách . V prípade 
čier obielej tlače je možné použiť príklad zo strany 6 - prevedenie 
erbu v obrysových farbách. e 

, , 



Erb 

Minimálna veľkosť erbu 

15 mm 

Ochranná zóna 
1/3 

Výšku a šírku erbu možno meniť iba proporčne . 

Minimálna veľkosť erbu je daná jeho šírkou. Tá n smie byť 
menšia ako je 15 mm. 

Ochranná zóna okolo erbu nesmie byť menšia ako 1/3 š1rky erbu. 



s názvom kraja 

TRENČIANSKY 
" SAMOSPRAVNY 

K~R~A~J 

imálna veľkosť erbu 

E 
E 

L{) 
.--

ranná zóna 

TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY 
K•R• A• J 

1/3 

TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY 
K~R~A~ J 

TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY 
K~R~A~J 

názvom kraja je 1 celok. Pri tomto použití nesmie byť 
naru-ená konštrukcia, rozloženie a farebnosť. 
Mini álna veľkosť a ochranná zona nesmie byť menšia ako je 
uve ené: 
•ná ov pod erbom - šírka 15 mm, ochranná zóna 1/3 šírky erbu ·>: 

•ná ov vpravo od erbu - výška 15 mm, ochranná zóna 1/3 výšky 
erbu 



Prevedenie erbu v obrysových farbách 

čierna 

Dôležité: 

TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY 
K~R~A~J 

modrá 

V prípade čiernobielej tlače je možné použiť erb v čiernom preved ní. 

CMYK - 100 I 60 / O / 6 
PANTONE - 2945 C 

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

CMYK - O / O / O / 100 
PANTONE - Process Black 

RGB-O/O/O 
registračná farba - #000000 

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

RGB - 255 I 255 I 255 
registračná farba - #FFFFFF 

V prípade potreby jednofarebného použitia erbu sú pov lené tieto 
prevedenia. 



Po kladové plochy 

Far a podkladu 100°/o 

TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY 
K•R•A•J 

TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY 
K• R • A• J 

Defi ovanie bielej podkladovej plochy pri použití erbu na 
viac arebnom podklade alebo fotografii vrátane minimálnej 
veľk sti ochrannej zóny. D 



Publicita projektov 

Grafická predloha pre publicitu 

1/3 1/3 

li -~~~-=.r------------ -- --- -----------·----. -- -r-, 14 -----r1 
C') ! • ·1 i !f ! L_J _,. 
;:: „ . ázov projektu r ' (" (;,) 

. . 1 
Priestor í 

pre 
Vaše logo 
alebo logo 

projektu 

: ~ 
~-~--~!-L ·-----------!----'--------_______... 

Príklad 

TRENČIANSKY 
SAMOSPRÁVNY 
K•R•A•J 

Dôležité: 

Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest 
č. 1111499024, 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 - revedenie 
erbu v obrysových farbách. Pre názov projektu použite čiernu farb 

Šedá plocha označuje ochrannú plochu pozdÍž celého okra a publicity. 
Minimálna veľkosť ochrannej zóny nesmie byť menšia ako 1/3 šírky erbu. 
Žltá plocha predstavuje priestor pre názov projektu. Spodná hran ca končí na 
úrovni 2/3 erbu. Modrá plocha je pre povinný text. Dátum reali ácie treba 
doplniť v preddefinovanom tvare mesiac/rok. Oranžové čiary redstavujú 
odsadenie žltej a modrej plochy od erbu a loga vpravo. Odsa enie je 1/2 
veľkosti okraja. Vpravo je priestor pre Vaše logo alebo log projektu. 
Typografia písma pre všetky texty je povolená typom Arial. Najmenšia 
veľkosť celej veľkostí publicity je 16 cm na šírku. 



Pu licita projektov 

Erb renčianskeho samosprávneho kraja spoločne s textom tak, ako je 
vyob azený v grafickej predlohe pre publicitu, je neoddeliteľnou súčasťou 
prop gačných a i nformačných produktov, týkajúcich sa projektu 
finan ovaného prostredníctvom dotačného systému Trenčianskeho 
sam správneho kraja. 

Spô ob použitia a „minimálne rozmery" grafickej predlohy pre 
publi itu 

Um ie tnenie v publikáciách: v tiráži (font textu minimálna vel'kosť 11) 

Umie tnenie pri kultúrnych podujatiach: na viditeľnom mieste - pódium, 
vstup é haly (80 cm na šírku) 

Umie tnenie na budovách a stavbách: na viditeľnom mieste tabuľka (80 cm 
na šír u) 

Umie tnenie pri propagačnej činnosti publicite projektu v médiách a iných 
merk ntilných tlačovinách- plagáty, letáky, noviny (16 cm na šírku) 

Umie tnenie na viditeľnom mieste oblečenia - tričká, dresy, šiltovky a pod. 
(16c našírku) 

Príst pnosť predlohy a erbu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Erb a grafická predloha pre publicitu budú zaslané v elektronickej podobe 
každ ·mu schválenému projektu (kontaktnej osobe uvedenej na žiadosti) v 
rámci otačného systému Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

V pr pade jeho nedoručenia kontaktujte Oddelenie komunikácie 
a me zinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
(spoj vatel'ka: +42132 6555111 ). 


