
ZMLUVA č. 2017/0190 

O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

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

(ďale7 len zmluvná strana 1) 

a 

Názov: 
Sídlo: 

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

čl. I 
Zmluvné strany 

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

36 126 624 
Štátna pokladnica 
SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 

Mesto Nová Dubnica 
Trenčianska 45/41 
O 1851 Nová Dubnica 
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 
Ing. Peter Marušmec, pnmátor 
00317586 
Všeobecná úverová banka, a. s., Nová Dubnica 
SK40 0200 0000 0013 0355 5358 

(lľalc; len zmluvná strana]) 

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 51 zákona č 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) 
v platnom znení, 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. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kra.Ja č. 31/2016, ktorým 
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kra_1a č. 13/2014 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraJa (ďale7 len VZN TSK 
l; 13/]0] 4) 

túto zmluvu 

čl. II 
Účel zmluvy 

Účelom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na výdavky spojené s uskutočnením akcie 
Oslavy 60. Výročia mesta Nová Dubnica, ktorá sa koná v dňoch od 1.6.2017 do 4.6.2017. 
Dotácia sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov spojených s honorármi pre účinkujúcich. 



čl. lll 
Predmet zmluvy 

1. Zmluvná strana I sa zaväzuje poskytnúť zmluvnej strane 2 finančnú dotáciu vo výške
1 500,00 Eur /slovom: jedentisícpäťsto eur/ a to v lehote do 15 dní /slovom· pätnásť
dní/ odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

2. Finančná dotácia špecifikovaná v čl. III., bod 1. tejto zmluvy bude poskytnutá
jednorázovo a bude poukázaná na bankový účet zmluvnej strany 2.

3. Zmluvná strana 2 sa zavazuje poskytnutú dotáciu v plnej výške použiť na účel
dohodnutý v čl. TI. tejto zmluvy. t.j. na výdavky spojené s uskutočnením akcie Oslavy 60.
Výročia mesta Nová Dubnica, ktorá sa koná v di"ioch od 1.6.2017 do 4.6.2017. Dotácia sa
poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov spojených s honorármi pre účinkujúcich.

4. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje prezentovať zmluvnú stranu I podľa prílohy č. 1 tejto
zmluvy: "Spôsob prezentácie projektu" a prílohy č. 2 tejto zmluvy: "GRAFICKÉHO
MANUÁLU PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK".

čl. IV 
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie 

1. Zmluvná strana 2 sa zaviizuje vykonať na základe účtovných dokladov
vyúčtovanie celeJ akcie/projektu do dvoch mesiacov po uskutočnení akcie/pro,jektu.
K správe o vyúčtovaní poskytnutej dotácie subjekt predloží kópie všetkých účtovných
dokladov preukazujúc1ch ich čerpanie. V prípade akcie/projektu uskutočneného
v mesiacoch november a december, žiadateľ predkladá vyúčtovanie najneskôr do 5.
pracovného dňa nasledu,iúceho kalendárneho roka finančnému odboru Trenčianskeho
samosprávneho kraja.

2. Nedočerpané finančné prostriedky zmluvná strana 2 vráti na účet zmluvnej strany 1
( VS: 0101019017) 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.

3. Pri nedodržaní zmluvne dohodnutých podmienok poskytnutia dotácie (čl. III., bod 3„ 

čl. IV. bod 1. tejto zmluvy a VZN TSK č 13/2014) sa zmluvná strana 2 zaväzuje
poskytnutú dotáciu vrátiť na bankový účet zmluvnej strany 1 ( VS: 0101019017) v
lehote do 5 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, Návrhu správy/Správy z vykonanej
admimstratívnej finančnej kontroly zmluvnej strane 2.

4. Na povinnosť vrátiť poskytnutú dotáciu, ktorá bude použitá v rozpore s príslušnými
ustanovenimm tejto zmluvy a VZN TSK č. 13/2014 nemá vplyv skutočnosť, že porušenie
zmluvnej povinnosti nebolo zmluvnou stranou 2 zavinené.

5. Zmluvná strana 2 je povinná dodržať ust. § 21 ods 3 a 4 Zákona č. 357/2015 o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení mektorých zákonov



čl. v
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Oblasti, ktoré nie sú upravené v teJto zmluve, sa budú posudzovať podľa Občrnnskeho
zákonníka v platnom znení, podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a podľa VZN TSK č 13/2014.

2. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopÍ11ať iba so súhlasom oboch zmluvných strán
formou písomného dodatku k nej.

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

4. Štatutárni zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v zmluve je V)�iadrená ich vôľa, nie
sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by 1111 znemožňovali túto zmluvu podpísať,
prečítali si ju, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobodne a vážne
podpísali.

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

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

l 'l r1 ľ '; � i J 
'V f v l l·\,) 1' 

V Trenc111e dna ........................... .. 

Za zmluvnú stranu 1 : 

lng. Jaroslav Baška 
predseda 

v /'/··2!:.s(-r..0ii, .. d1la . .  !J..1. .�:.1.

Za zmluvnú stranu 2 

Ing Peter Marušinec 
primátor 



Príloha č. 1- Spôsob prezentácie projektu -
ku Zmluve č. 2017 /0190 o poskytnutí dotácie 

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.13/2014 
• Zmluvná strana 2 sa zaväzuje prezentovať Trenčiansky samosprávny kraj (zmluvná strana 1)

podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o dotácií "GRAFICKÉHO MANUÁLU PRE PUBLICITU
PROJEKTOV TSK" a tejto p1 ílohy

o Grafický návrh a propagačné aktivity zmluvnej sttany 2 budú pred ich zverejnením
odkonzultované s Oddelením komunikácie a medzmárodných vzťahov Úradu TSK.

Zmluvná strana 2 Mesto Nová Dubnica 
Pod u ia tie/aktivita Oslavy 60. výročia mesta Nová Dubnica 
Termín podujatia/aktivity 1.6. - 4.6.2017 
Kontaktná osoba pre lng. Peter Marušinec, p1 imátoľ 
publicitu 0918 323 275, kebískova@novadubníca.sk 
Zmluvná strana 2 
Kontaktná osoba pre Mgr. Veronika Rezáková, 
publicitu 0901 918 144, veroníka.rezakova@ tsk.sk 
Zmluvná strana 1 

Spôsob prezentácie pre zmluvnú stranu 2 

Pred konaním $ WEBSÍDLO A SOCIÁLNE SIETE ŽIADATEĽA: 
podujatia zverejní „Grajzckú predlohu pre publu.:1tu '' 

e PLAGÁT: 
na plagáte zverejní ,,Grafickú predlohu pre pubhc1tu '' 

� POZVÁNKA: 
na pozvánke k podujatiu zverejní ERB Trenl'/anskeho 

samosprávneho kra;a s názvom a pozvánku zašle na adresu
zmlumej strany 1 aspoň 2 týždne pred konaním podujatia 

411 BULLETIN ALEBO SPRIEVODCA K PODUJATIU: 
v prípade Jeho výroby na titulnej strane zverejní vo farebnom 
prevedení ERB Trenčianskeho samosprúvneho la·cf.Jll s núzvom. 

V časti venovanej sponzorom zverejní ,,Grafickú predlohu pre 

pubhc1tu". V úvode zverejní príhovor predsedu TSK v rozsahu 
cca 1 /3 normostrany spolu s jeho fotografiou a prípadne aj 
informáciou o prevzatí záštity nad podujatím. 

e TLAČOVÉ SPRÁVY, LETÁKY, BlLLBOARDY A ĎALŠIE 
PROPAGAČNÉ MATERIÁLY: 
zvereJní na nich ERB Trenčianskeho samosprávneho kraja 

s ná:::vom 

Počas konania @ NA MIESTE KONANIA PODUJATIA: 
poclu_jatia umiestní .. Grafickú predlohu pre public1tu '' na viditeľné miesto 

ilJII MEDIÁLNA PODPORA: 
zabezpečí propagáciu zmluvnej strany I aspoň v 2 regionálnych 
médiách (TV alebo prmtové médiá. V prípade propagácie 
v printovom médm zverejní ,,Gn?fzckú predlohu pre pubhľltu "). 

• PREDSTAVITEĽ TSK:
vvtvorí 12riestor 12re osobné vvstúoeníe predstaviteľa TSK

mailto:kebiskova@novadubnica.sk


Po skončení podujatia ® FOTOGRAFIE: 

!POZNÁMKA:

fotografie dokumentujúce propagáciu zmluvnej strany I v počte 
mín. 5 kusov zašle elektronicky (na e-mail kontaktnej osoby a do 
predmetu uvedie názov projektu) alebo poštou na adresu 
zmluvnej strany I v termíne, ako Je uvedené vo VZN č. 13/2014, 
Článok 9, Vyúčtovanie dotácií 

® PROPAGAČNÉ MATERIÁLY A MEDIÁLNE VÝSTUPY, 
v ktorých bola realizovaná publicita projektu, zašle na adresu 
zmluvnej strany 1 s označením - Publicita projektu a jeho názov 
- v termíne, ako je uvedené vo VZN č 13/2014, Článok 9,
Vvúčtovame dotácií

Pre dodržanie stanoveného spôsobu propagácie je nevyhnuté rozlišovať medzi povinnosťou
zverejniť:
a) ,,Grafickú predlohu pre publicitu", ktorá Je uvedená v "GRAFICKOM MANUÁLI PRE
PUBLICITU PROJEKTOV TSK" na strane č. 8 (prosíme o presné dodržarne jeJ štruktúry,
ako aj mmimálnej veľkosti)
b) Erb Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý je uvedený v "GRAFTCKOM
MANUÁLI PRE PUBUCITU PROJEKTOV TSK" na strane č. 2 - 7 (prosíme o p1esné
dodr.faníe Jeho farebnosti, minimálne predpísanej veľkosti a ochrannej zóny). Podľa
stanovených podmienok 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 MANUÁL PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK tvorí prílohu uzatvorenej 
Zmluvy o dotácii. 

Príhovor predsedu TSK zverejnený v určených propagačrrých materiáloch vzniká 
spoluprácou kontaktnej osoby zmluvnej strany 2 a Oddelením komunikácie a medzinárodných 
vzťahov Úradu TSK (kontaktná osoba pre zmluvnú stranu 1). 

Prosíme o presné dodržanie jednotlivých bodov uvedených v tabuľke Ak žiadateľ nemá 
zriadené websídlo a/alebo vytvorený účet na sociálnych sieťach, nebude sankcionovaný za 
nesplnenie propagácie v tomto bode Zárove11 žiadame o presné dodržiavanie termínov 
a zaslanie všetkých požadovaných materiálov na adresu zmluvnej strany l. V opačnom 
prípade na základe porušenia zmluvného vzťahu môže TSK požadovať vrátenie poskytnutých 
finančných prostriedkov 

V prípade otázok kontaktujte kontaktnú osobu pre publicitu zmluvnej strany 1. 

Zároveň žiadame, aby ste propagačné materiály (plagáty, billboardy, roll-upy .) umiestt'íovali 
iba na miestach pre to určených, na dôstojných miestach, v súlade s platnými všeobecno
záväznýn11 nanadeniami príslušných obcí, miest, samospráv (nie na miestach, ktoré na to 111e 
sú wčené a ktoré sú v rozpore s platnými právnymi normami) 






















