
ZMLUVA č. 2017 /0203 

O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

N ázov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 

(ďalej len zmluvná strana 1) 

a 

N ázov: 
Sídlo: 

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

čl. I 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282120A, 911 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 

36 126 624 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

TABLE TENNIS CLUB Považská Bystrica 
Slovenských partizánov 1423/1 
01701 Považská Bystrica 
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 
Ing. Ladislav Bačík, prezident klubu 
14221047 
Československá obchodná banka, a.s., Považská Bystrica 
SK76 7500 0000 0040 0805 6429 

(ďalej len zmluvná strana 2) 

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 kraja č. 31/2016, ktorým 
sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len VZN TSK 
č. 13/2014) 

túto zmluvu 

čl. II 
Účel zmluvy 

Účelom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na výdavky spojené s uskutočnením akcie 21. 
Majstrovstvá Slovenska novinárov v stolnom tenise, ktorá sa koná dňa 29.4.2017. Dotácia 
sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním účastníkov podujatia, 
cenami, plaketami, diplomami, propagačné materiálmi, publicitou 
a materiálno - technickým zabezpečením. 



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 niektorých zákonov.

čl. v
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Oblasti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa budú posudzovať podľa Občianskeho
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 dopÍňať 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 vyjadrená ich vôľa, 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.

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
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V Trenčíne dňa ..... 1 .. � .................... . 

Za zmluvnú stranu 1 : 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

V 2:.:\i,lji)Ý,'.f( f. (dňa.�.� .. �� .. 1. O. l 1 ....

{i y 

Za zmluvnú stranu 2 

T

Ing. Ladislav Bačík 
prezident klubu 


























