
Na;;,,ov 
Sídlo 
1.:1qúpen)' 
I(�O 
[s,111kové spo_Je111c 
Číslo C1čtu v tvme IB/\N 

(cľale; len zmluvná ľlrana !) 

a 

N{v:ov 
Sídlo 

Pi úvna forma 
Zastúpen)' 
1č:o 
Bankové spo.1enic 
Číslo účtu v tvare IB/\N 

ZMLUVA č. 2017 /0403 

POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

čl. l 

Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kra.1 
K dolnc.1 sta111c1 7282/20/\, 911 01 Trenčín 
Ing faroslav Baška, predseda 

36 126 624 
Štátna poklad111ca 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

Obec Rudník 
Rudník 1 
90623 Rudník 
Obec (obccn_)' úrad), mesto (mestský úrad) 
Monika Malcová, starosta 
00309958 
Všeobecná úverová banka, a s., pobočka Myjava 
SK67 0200 0000 0000 0542 6182 

(derie; len zmluvná \'/rana 2) 

u.n1lvá1a.1ú v súlade s ustanovením § 51 zákona č 40/1964 Zb (Občiansky zákonník)
v plntnom znení, v súlade so Lákonom č 583/2004 Z z o rozpočtových pravidlách územnej
samosprúvy v znení ncsko1ších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nanadcním
Ti cnčranskeho �amosprávneho kraja č 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Ti cnč1anskcho samosprávneho kra.Ja a Všeobecne závazným nanadením Trenčrnnskeho
samosprávneho kra.Ja č. 31/2016, ktorým sa mení Všeobecne závazné nariadc111e
T1 cnčianskeho samosprávneho kra.Ja č. 13/2014 o poskytovaní dotáclÍ z rozpočtu
·11 cnčranskcho samosprávneho kraja (cľaleJ len VZN TSK č J 3/20 J 4)

túto zmluvu 



čl. II 

Účel zmluvv 

Účelom teJto zmluvy JC poskytnutie dotácie na výdavky spo.icnc s uskutočnením akcie 
Nevšedné podoby prútia 2017, ktorá sa konala dňa 18 3 2017 Dotácia sa poskytu_1e na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s honorármi pre úč111ku_1úc1ch, matcnálno - technickým 
zabezpečením (prenáJom osvetľovacej, zvukovej a prem1ctace_1 techniky 
a služieb spojených s ich zabezpečením, nákup prútia a prírodného pcdrgu do tvor 1vých 
dielní), dopravou účmkujúc1ch, prepravou koš1kárskych výrobkov, s propagač1151m1 
matc11álm1 a publicitou 

čl. III

Predmet zmluvy 

Zmluvná strana 1 sa zavazuJe poskytnúť zmluvne_) strane 2 finančnú dotáciu vo výške 
800,- Eur /slovom osemsto eur/ a to v lehote do 15 dní /slovom patnásť dní/ odo dfía 
úč111nost1 tejto zmluvy 

2 f'mančná dotácia špecifikovaná v čl III, bod 1 tc_Jto zmluvy bude poskytnutá 
Jednorázovo a bude poukázaná na bankový účet zmluvnej strany 2 uvedený v záhlaví tcJlo 
zmluvy 

3 Zmluvná strana 2 sa zavazu_1e poskytnutú dotáciu v plncJ v51škc použiť na účel 
dohodnutý v čl II te_1to zmluvy, t J  na výdavky spojené s uskutočnením akcie Nevšedné 
podoby prútia 2017, ktorá sa konala d11a 183.2017 Dotácia sa poskytuje na črnsločnú 
úhradu nákladov spojených s honoránrn pre úč111kuJúc1ch, matcnálno - tcch111ckýrn 
zabezpečením (prenájom osvetľovacej, zvukovej a prcm1ctace_1 techniky 
a služieb spojených s ich zabezpečením, nákup prútia a prírodného pccl1gu clo tv011v:;1ch 
cl1clní), dopravou účmkuJ úc1ch, prepravou koš1k{u skych vý1 obkov, s p1 opagačnyrn 1 
materiálmi a publicitou 

4 Zmluvná strana 2 sa zavazuJc p1czcntovať zmluvnú stranu 1 podľa prílohy č I tc1to 
zmluvy "Spôsob prezentácie projektu" a prílohy č 2 tc.ito zmluvy ''GRAFICI<. ľ�l 10 
MANUÁLU PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK" 

čl. IV 
Vyúčtovanie poskytnutej dotúcie 

Zmluvná strana 2 sa zavazuJc vykonať na základe účtovných dokladov 
vyúčtovarne celcJ akc1c/pro_1cktu do dvoch mesiacov po uskutočnení akc1c/prnjcldu 
K správe o vyúčtovaní poskytnutej clotác1c subjekt prcdlo�í kópie všetkých účtovll)'Ch 
dokladov preukazuJúc1ch ich čcrpamc. V prípade akc1c/p10_1cktu uskutočneného 
v mcs1acoch november a december, žiadateľ predkladá vyt'.1čtovan1c naJncskô1 do 5.

pracovného dňa naslcdu.rúceho kalendárneho roka finančnému odboru T1cnčianskcho 
samosprávneho kraja. Ak sa akcia uskutočnila pred nadobudnutím účmnost1 tcJto 7mluvy, 



JC zmluvná strana 2 povmná predložiť vyúčtovarne akcie/projektu do 2 týždňov odo di"1a 
nadobudnutia C1čmnost1 tcJto zmluvy 

2 Ncdočcrpané finančné p1 ostncdky zmluvná strana 2 vráti na účet zmluvnej strany 1 
uvedený v zúhlaví tc1to zmluvy (VS: 0101040317) naJneskôr do 30 dní od podarna 
vyúčtovama celej akcic/proJcktu, najneskôr do 31 12 príslušného kalendárneho roka, 
alebo do 5 dní od dľía zistenia rozporu v použití prostncdkov so stanoveným účelom 

3 P11 ncdodr:;aní zmluvne dohodnutých podmienok poskytnutia dotácie (čl. III, bod 3., 
čl lV bod 1 tcJto zmluvy a VZN TSK č. 13/2014) sa zmluvná strana 2 zavazuJe 
po�kytnutú dotáciu vrátiť na bankový účet zmluvncJ strany I uvedený v záhlaví tejto 
;:mluvy (VS: 0101040317) v lehote do 5 dní odo dňa doručcrna písomncJ výzvy, 
Návrhu sp1ávy/Správy z vykonanej admmistratívncj finančnej kontroly zmluvnej strane 
2 

4 Na pov111nost' vrátiť poskytnutú dotáciu, ktorá bude použitá v rozpore s príslušnými 
ustanovcrna1111 tcJto zmluvy a VZN TSK č. 13/2014 nemá vplyv skutočnosť, že pornšcrnc 
Jémluvnc.1 povmnost1 nebolo zmluvnou stranou 2 zavmcné 

5 Zmluvná strana 2 JC pov111ná dodržať ust. § 21 ods 3 a 4 Zákona č 357/2015 o finančnej 
kontrole a audite a o Jémcnc a doplnení niektorých zákonov 

čl. v

Spoločné a záverečné ustanovenia

Oblasti, kto1 é n 1c sC, uprnvcné v tc_Jto zmluve, sa budú posudzovať podľa Občrnnskcho 
;{1konníka v platnom ;:není, podľa zákona č 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách 
Ú!écmncJ samosprúvy v znení neskorších predpisov a podra VZN TSK č 13/2014 

2 '! úto zmluva sa mô;í:c meniť alebo dopÍňať iba so súhlasom oboch zmluvných strán 
formou písomného dodatku k ncJ 

3 Táto :,mluva JC vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží dve vyhotovc111a 

LI ŠU1tutárn1 ;r{ic;tupcovia 1:mluvných stián vyhlasuJÚ, že v zmluve JC vyjadrená ich vôľa, nie 
sC, im známe 2:iadnc skutočnosti, ktoré by 1111 zncmoži10vali túto zmluvu podpísať, 
p1cčítali si JU, porozumeli JC.J a na znak súhlasu S jej obsahom JU slobodne a vážne 
podpísali 

5 Túto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účmnosť v 
nnslcdu_1úc1 de11 po JeJ zvcrc.incní. 



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

V 1, v, dv (Jj 
rencme na 

zmluvnú stranu 1

Jng. Jaroslav Baška 
predseda 

v d11a 

Za zmluvnú stranu 2 

Mo111ka Malcovú 
starosta 



Prosíme o presné dodržanie jednotlivých bodov uvedených v tabuľke Ak žiadateľ nemá 

znadenú webstránku a/alebo vytvorený účet na sociálnych sieťach, nebude sankc10novaný za 

nesplneme propagácie v tomto bode. Zárove11 žiadame o presné dodržiava111e termínov 

a zaslarne všetkých požadovaných matenálov na adresu zmluvnej strany 1. V opačnom 

prípade na základe porušerna zmluvného vzťahu môže TSK požadovať vrátenie poskytnutých 

finančných prostriedkov. 

V prípade otázok kontaktuJte kontaktnú osobu pre publicitu zmluvneJ strany 1. 

Zároveľ1 žiadame, aby ste propagačné materiály (plagáty, b!llboardy, roll-upy ) um1estňoval1 

iba na miestach pre to určených, na dôstoJných miestach, v súlade s platnými všeobecno

závaznými nariademami príslušných obcí, miest, samospráv (nie na miestach, ktoré na to 111e 

sú určené a ktoré sú v rozpore s platnými právnymi normami) 






















