
ZMLUVA č. 2016/0429 
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojeni 
Čís lo účtu v tva e IBA N: 

čl. 1 
Zmluvné strany 

Trenč iansky samosprávny kraj 
K do lnej stanic i 7282/20A, 911 O 1 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 

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

/ďalej len zmlu ná strana 1 / 

a 

Názov: 
Sídlo: 

Právna fo rma: 
Zastúpený : 
IČO: 
Bankové spoj eni 
Čís lo účtu v tva ·e IBAN: 

Mesto Brezová pod Bradlom 
N ám. M. R. Štefánika 1 
906 13 Brezová pod Bradlom 
mesto 
Mgr. Eva Uš iaková, primátor 
00309443 
Prima banka S lovensko, a. s ., pobočka Brezová pod Bradlom 
SK 12 5600 0000 0046 0253 900 I 

/ďalej len zml 1vná strana 2 / 

uzatvárajú v s lade s ustanovením § 5 1 zákona č. 40/ 1964 Zb. /Občiansky zákonn ík/ 
v p latno m z není v sú lade so zákonom č. 583/2004 Z . z . o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a v sú lade so Všeo becne záväzným nariadením Trenči an skeho samosprávneho 
kraja č. 13/20 14 

túto zm luvu 

čl. II 
Účel zmluvy 

Účelom tejto z luvy j e poskytnutie dotác ie na výdavky spojené s uskutočnením akc ie 
NÁRODNÝ B H GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA, ktorá sa kona la d11a 2 . júla 20 16. Dotác ia sa 
poskytuj e na č i stočnú úhradu nákladov súvis iac ich s propagačnými materiálmi, publ ic itou, 
cenami, plaketa1 i, diplo mami a ma te riálno - technic kým zabezpečením a kc ie. 



čl. III 
Predmet zmluvy 

1. Zmlu vná strana 1 sa zaväzuje poskytnúť zmluvnej strane 2 finančnú do áciu vo výške 
300,- Eur /slovom: tristo eur/ a to v lehote do 15 dní /slovom: pätnás dní/ odo di1a 
účinnosti tejto zm luvy. 

2. Finančná dotácia špecifikovaná v čl. III., bod 1. tej to zmluvy bu e poskytnutá 
jedno rázovo a bude poukázaná na bankový účet zmluvnej strany 2. 

3. Zmluvná strana 2 sa zaväzuj e poskytnutú dotáciu v plnej výške po žiť na úče l 

dohodnutý v č l. II. tejto zmluvy, t.j. na výdavky spojené s uskut čnením akc ie 
NÁRODNÝ BEH GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA, ktorá sa konala dťfa 2. júla 2016. Dotácia 
sa poskytuj e na čiastočnú úhradu nákladov súv is iacich s propagačnými 

materi álmi, publicitou , cenami , p laketami , diplomami a materiálno techn ickým 
zabezpečením akcie. 

4. Zmluvná strana 2 sa zaväzuj e prezentovať zm luvnú stranu l podľa príl hy č. 1 tejto 
zmluvy: "Spôsob prezentácie projektu" a prílohy č . 2 tej to zmluvy: " RAFlCKÉHO 
MANUÁLU PRE PUBLIC fTU PROJEKTOV TSK". 

čl. IV 
Vyúčtovanie poskytnute j dotácie 

1. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje vykonať na základe účtovn ch dokladov 
vyúčtovanie celej akci e/proj ektu do dvoch mesiacov po uskutoč není kcie/projektu. 
V prípade akcie/projektu u skutočneného v mesiacoch november a dece 1ber, ž i adateľ 

predkladá vyúčtovani e najneskôr do 5. pracovného dňa nasleduj úceho kal dá rneho roka 
finančnému odboru Trenč i anskeho samosprávneho kraja. 

2. Nedočerpané finančné prostriedky zmluvná s trana 2 vráti na účet zml vnej strany 1 

(VS: 0101042916) najneskôr do 30 dní od podania vyúčtovan i a celej akc ie/ rojektu. 

3 . Pri nedodržaní zmluvne dohodnutých podmienok poskytnuti a dotác ie /čl 
čl. IV . bod 1. tejto zmluvy a Všeobecne záväzného na riadenia 
samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
samosprávneho kraja/ sa zm luvná strana 2 zaväzuje poskytnutú dotá 
bankový účet zmluvnej strany l (VS: 0101042916) v lehote do 
doručen ia písomnej výzvy zmluvnej strany 1. 

III. , bod 3., 
renčianskeho 

renčianskeho 

iu vrátiť na 
dní odo dňa 

4. Na pov innosť vrátiť poskytnutú dotáciu , kto rá bude po už itá v rozpor s príslušnými 
ustanoven iami tejto zmluvy a Všeobecne záväzného na ri adenia renčianskeho 

samosprávneho kraja č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu renčianskeho 

samosprávneho kraja, nemá vplyv skutočnosť, že porušenie zmluvnej pov nnosti nebolo 
zmluvnou stranou 2 zavinené. 



5. Zmluvná stra a 2 sa zaväzuj e, že na požiadan ie zmluvnej strany 1 umožní osobám 
povereným - mluvnou stranou 1 nahliadnuť do svojej účtov nej ev idencie za úče lom 

preverenia užitia poskytnutej dotácie. 

čl. v 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Oblasti, ktor nie sú upravené v tejto zmluve, sa budú posudzovať podľa Občianskeho 
zákonníka v latnom znení, podľa zákona č. 583/2004 Z. z . o rozpočtových pravid lách 
územnej osprávy a podľa Všeobecne záväzného nari aden ia Tren čianskeho 

samosprávne o kraja č. 13/20 J 4 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávne o kraja. 

2. Táto zmlu va sa môže men iť alebo dopÍ1'1ať iba so súh lasom oboch zmluvných strán 
formo u píso ného dodatku k nej. 

3. Táto zmluva · e vyhotovená v štyroch vyhotoven iach, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží dve yhotovenia. 

4. Štatutárni zá tupcov ia zmluvných strán vyhlasujú, že v zmluve je vyjadrená ich vôl'a, nie 
su 1m znám žiadne skutočnosti , kto ré by im znemožf1ova li túto zmluvu podpísať, 

prečíta li si u, porozume li jej a na znak súhlasu s jej o bsahom ju slobodne a vážne 
podpísal i. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dľ1om podpisu oboma zmluvnými stranami a úč innosť v 
nas ledujúc i eľ1 po jej zverejnení. 

Príloha č. 1 : pôsob prezentácie projektu 
Príloha č. 2: RAFICKÝ MANUÁL PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK 

v' v 1 8 f "" 7016 V Trencme dna .„„„ ••• „„.„ ~ ••••• „ •••• 

Za zmluvnú stra u 1 

V ' .... ················· ··· ................. . 
Ing. Jaroslav Baška 

predseda 

Za zml uvnú stranu 2 

••• „ •••• •• !. ....... „ •••••••.• „ •••••••.• „ .. . 

f\f gr. Eva Ušiaková 
primáto r 
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