
ZMLUVA č. 2017/0717 
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

Názov . 
Sídlo 
Zastúpený . 

IČO : 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu v tvare IBAN: 

čl. I 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Ing. Renáta Ozimová, vedúca odboru fmančného; 
na základe poverema, zo dňa 01. apríla 2017 
36 126 624 
Štátna pokladmca 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

(ďalej len zmluvná strana 1) 

a 

Názov: 

Sídlo. 

Právna forma: 
Zastúpený : 

IČO· 
Bankové spojenie . 
Číslo účtu v tvare IBAN 

(ďalej len zmluvná strana 2) 

Považský seniorát EvallJehckej cirkvi augsburského vyznama 
na Slovensku 
Lubma 214 
91612 Lubma 
Cirkevná orgamzácia 
ThDr. Eva Juríková, seniorka 
Ing. Svetozár Naďovič, semorá1ny dozorca 
36117528 
Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Nové Mesto nad Váhom 
SK35 0900 0000 0000 4169 3368 

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 v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a Všeobecne závazným 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/projektu Publikácia s názvom: História cirkevných zborov Považského seniorátu 
ECAV na Slovensku, ktorá sa konala dňa 4.6.2017. Dotácia sa poskytuje na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s tlačou, grafikou, designom a distribúciou. 

čl. III 
Predmet zmluvy 

1 Zmluvná strana 1 sa zavazuJe poskytnúť zmluvneJ strane 2 finančnú dotácm vo výške 
1 200,- Eur /slovom: jedentisícdvesto eur/ a to v lehote do 15 dní /slovom. patnásť 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 uvedený v záhlaví tejto
zmluvy.

3. Zmluvná strana 2 sa zavazuje poskytnutú dotáciu v plnej výške použiť na účel
dohodnutý v čl II. tejto zmluvy, t.j. na výdavky spojené s uskutočnením akcie/projektu
Publikácia s názvom: História cirkevných zborov Považského seniorátu ECA V na
Slovensku, ktorá sa konala dňa 4.6.2017. Dotácia sa poskytuje na čiastočnú úhradu
nákladov spoJených s tlačou, grafikou, designom a distribúciou.

4. Zmluvná strana 2 sa zavázuJe prezentovať zmluvnú stranu 1 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 zaväzuje vykonať na základe účtovných dokladov 
vyúčtovame celej akcie/projektu do dvoch mesiacov po uskutočnení akcie/projektu 
K správe o vyúčtovaní poskytnutej dotácie subjekt predloží kópie všetkých účtovných 
dokladov preukazujúcich ich čerpanie. V prípade akcie/projektu uskutočneného 
v mesiacoch november a december, žiadateľ predkladá vyúčtovanie najneskôr do 5. 
pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho roka fmančnému odboru Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Ak sa akcia uskutočnila pred nadobudnutím účmnosti teJto zmluvy, 
Je zmluvná strana 2 povinná predložiť vyúčtovame akcie/proJektu do 2 týždňov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Nedočerpané fmančné prostriedky zmluvná strana 2 vráti na účet zmluvnej strany 1
uvedený v záhlaví teJto zmluvy (VS: 0101071717) 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 prostnedkov so stanoveným účelom. 

3 Pn 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 zavazuje 
poskytnutú dotáciu vrátiť na bankový účet zmluvnej strany 1 uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy (VS: 0101071717) 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
ustanovemami teJto zmluvy a VZN TSK č 13/2014 nemá vplyv skutočnosť, že porušeme
zmluvnej povinnosti nebolo zmluvnou stranou 2 zavmené.

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

čl. v
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1 Oblasti, ktoré me 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 v znení neskorších predpisov a podľa VZN TSK č. 13/2014. 

2. Táto zmluva sa môže memť 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. Štatutárm zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v zmluve je vyjadrená ich vôľa, me
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
podpísah.

5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účmnosť v 
nasledujúci deň po JeJ zvereJnení. 



Príloha č. 1: Spôsob prezentácie projektu 
Pn1oha č. 2: GRAFICKÝ MANUÁL PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK 

V Trenčíne dňa .................. "'.:.� .... .. 

Za zmluvnú stranu 1 

.. ....... ............................. .. , 
Ing. Renáta Ozimová 

vedúca odboru fmančného 

Za zmluvnú stranu 2 . 

 
. .. .. ............ . .

/ThDr Eva Juríková 
semorka 

. ....................... . 
Ing Svetozár Naďov1č 

semorálny dozorca 



Jaroslav Baška 

predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

POVERENIE 

Trenčín OJ apríla 2017 

Podpísaný Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

poverujem dňom 01. aprz1a 2017 

Ing Renátu Ozimovú 

vedúcu odboru finančného Trenčianskeho samosprávneho kraja 

podpisovaním zmlúv o poskytnutí dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kra;a 

v súlade so Všeobecným závazným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č 13/2014 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kra;a a Všeobecne závazným

narzadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č 31/2016, ktorým sa mení Všeobecne závazné 

narzademe Trenčianskeho samosprávneho krq;a č J 3/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 



Príloha č. 1 - Spôsob prezentácie projektu -
ku Zmluve č. 2017/0717 o poskytnuti dotácie 

v súlade so zákonom č 583/2004 Z z. o rozpocto,1ch pravidlách uzemneJ ,:;_::in"4,.;:"'"""

a v súlade so Všeobecne závazným nanadením Trenčianskeho samosprárneho k.Ta;a 
č 13/2014 

• Zmluvná strana 2 sa zaväzuje prezentovať Trenčiansky samosprávny �l (zmlun1a strana l l
podľa Prílohy č 2 Zmluvy o dotácu "GRAFICKÉHO MANUÁLU PRE Pl:BLICITC
PROJEKTOV TSK" a teJto prílohy

• Grafický návrh a propagačné akt1v1ty zmluvnej strany 2 budú pred ich z, en�jnením
odkonzultované s Oddelením komumkác1e a me-dzmárodn)ch vzťaho'> éradu TSK

Zmluvná strana 2 

Podujatie/aktivita 

Považský semorát Evanjelickej ciirk..-i 
, nama na Slovensku Lubina 
Publikácia s názvom: História cirke,i:njch zboro, 

, Považského seniorátu ECA Y na Slo, en.sku 
Termín odu · atia/akrt-,,itv : 4 6 2017 
Kontaktná osoba pre publicitu 
Zmluvná strana 2 

ThDr ba Junko\ a. seniorka, Ing 
sen10ralny dozorca 
pos@;eca\.sk. eílubma'.g stonlme.sk. 
0905693741 

f-------------------------------------·---�-- -� 

Kontaktná osoba pre publicitu • �,fgr \'eromka Rezako\ á 
Zmluvná strana 1 0901 918 144. \ eronika.rezakon, a tsk s� 

'-------------------------------·--- -----------"

Po vydaní 
Spôsob prezentácie pre zmluYOÚ stranu l 

• ".EBSÍDLO .\ SOCIAL�E SIETE ŽJAOATf.L%:
zyerejm „Grc!lic�:z, prťd!ohu P'"ť

• PRIESTORY Z�fLť\;'\EJ STR . .\..'\Y l
na, 1d1tefnom mieste I nJpr c.J r:,,151er..J:e1 n ���
p1edfohu pre puM1ot1, s fo!og:r:1fia.·-:u z ,:1,e,,;x.�
ŽI\ Ota

• �IEDL.\L�A PODPOR�:
\ suv1slost1 s \) Jar.im y1..:bhi�cre :.r..;ux::z�
zmlm neJ S!Ta!l) 1 a..,p'0ŕl " :
alebo elektromcKe me,:!1a \.
alebo elektronickom rr:-.·óu z-,, e:e,c-:-�
pul>liczru

• PľBLIK.\CIA:
na adresu zmH.:YneJ s::::1:1y : z..ašle r:1z:11J·�· .. � ,--:tct : :e.s ��:-� -Ll!C'kt 

• FOTOGRAFIE:
fotografie z U\ e-Jema p�bhhcie d,o tn„Y.J: -.
zašle elektronick) 1 r.1 :::-mai;
m ed1e nazo, proJekni, ale
\ termme, ako Je U\et!ene \ú YTS.: :3
\'yúčto\ ame dotac!I

• PROPAG.\Č�É �L\TERLÁLYA .)ff.DIAL'[ ,·,sn·r,.

Y ktorych bola re;:i:�z0,. �-:a

\'vučto\ arne dot:1c;i 
'------------------------------ ·---. --" -�-�---�----------

!POZNÁMKA:
Pre dodržame stano\eného spôsobu propagácie Je ntY)imu!é
zvereJmť

Ii 

Ii 
II 
1, 

11 
,1 



a) ,,Grafickú predlohu pre publicitu", ktorá Je uvedená v "GRAFICKOlvl MANUÁLI PRE
PUBLICITU PROJEKTOV TSK" na strane č. 8 (pros1me o presné
ako aJ mimmálneJ vel'kosti) 
b) Erb Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý Je uveden) v "GRAFICKO:\f
MANUÁLI PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK" na strane č. 2 - 7 (pros1me o, presne
dodržanie Jeho farebnosti, mmunálne predpísaneJ veľkosti a ochrannej zoniy) Podľa
stanovených podmienok v Prílohe č 1 móže byľ Erb TSK použitý Y troch , ari:rntorb. 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 pnlohu uzarvoreneJ
Zmluvy o dotácu. 

Prosíme o presné dodržanie Jednotlivých bodov uvedenych 
znadenú webstránku a/alebo vytvoren) účet na sociálnych sieťach. nebude 
nesplnenie propagácie v tomto bode Záro\ eň žrndame o presné dodmať•, an1e 
a zaslame všetkých požadovaných matenálo\ na adresu zmlU\neJ str.m) l V .)t1,::....u,on, 
prípade na základe porušema zmluvneho \ zľahu môže TSK pož.adovať \Tah.'111e 
finančných prostnedkov. 

V prípade otázok kontaktujte kontabnu osobu pre publicnu zrnlU\neJ s:u-an ,, 

Zároveň žiadame, aby ste propagačne matenály 1plaga1:,. b1Jlooardy. 
iba na miestach pre to určen) ch. na dôstoJn) ch nuestach. \ sulade s 
záväznými nanadernam1 príslušnych obct. mieSt. samospráv ! nie na 
sú určené a ktoré sú v rozpore s platnymí prá\ n:,1111 norrnam11 

l 

1 






















