
ZMLUVA č. 2016/0430 
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
lČO: 
Bankové spoj ení 
Čís lo účtu v tvar IBA N: 

čl. 1 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 91 1 01 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 

36 126 624 
Štátna pokladnica 
SK5 l 8 180 0000 0070 0050 4489 

/ ďalej len zmlu ná strana 1 / 

a 

Názov: 
Sídlo: 

Právna forma: 
Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojení 
Čís l o účtu v tva e IBAN: 

Obec Mníchova Lehota 
Mníchova Lehota 90 
913 21 Mníchova Lehota 
obec 
Mgr. Jozef Kováč, starosta 
00311774 
Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Trenčín 
SK80 5600 0000 0006 1127 8001 

/ ďalej len zml vná strana 2 / 

uzatvárajú v s lade s ustanovením § 51 zákona č. 40/1 964 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 

túto zmluvu 

čl. II 
Účel zmluyy 

Účelom tejto z luvy je poskytnutie dotácie na výdavky spojené s uskutočnením akcie 
Zabezpečenie rojov pre TFS Trúfalci, ktorá sa konala v mesiaci jún 2016. Dotácia sa 
poskytuje na čia točnú úhradu nákladov spojených s materiálno - technických zabezpečením 
akcie (zabezpe enie krojov pre TFS Trúfalci, oprava starých krojov, kúpa folklórnych 
čižiem). 



čl. III 
Predmet zmluvy 

1. Zmluvná stra a 1 sa zaväzuje poskytnúť zmluvnej strane 2 finančnú dotáciu vo výške 
500,- Eur / lovom : päťsto eur/ a to v lehote do 15 dní /slovom: pätnásť dní/ odo dňa 
účinnosti tejt zmluvy. 

2. Finančná do ácia špecifikovaná v č l. III. , bod 1. tejto zmluvy bude poskytnutá 
jednorázovo bude poukázaná na bankový účet zmluvnej strany 2. 

3 . Zmluvná str na 2 sa zaväzuje poskytnutú dotáciu v plnej výške použiť na účel 

dohodnutý v č l. II . tejto zmluvy, t.j. na výdavky spojené s uskutočnením akcie 
Zabezpečeni krojov pre TFS Trúfalci , ktorá sa konala v mesiaci jún 2016. Dotácia sa 
poskytuje n čiastočnú úhradu nákladov spojených s materiálno - technických 
zabezpečením akcie (zabezpečenie krojov pre TFS Trúfalci, oprava starých krojov, kúpa 
fo lklórnych či iem). 

4. Zmluvná stra a 2 sa zaväzuje prezentovať zmluvnú stranu 1 podľa prílohy č. 1 tejto 
zmluvy: "SpA ob prezentácie projektu" a prílohy č. 2 tejto zmluvy: "GRAFICKÉHO 
MANUÁLU RE PUBLICITU PROJEKTOV TSK". 

čl. IV 
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie 

1. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje vykonať na základe účtovných dokladov 
vyúčtovanie celej akcie/projektu do dvoch mes iacov po uskutočnení akcie/projektu. 
V prípade a cie/projektu uskutočneného v mesiacoch november a december, žiadateľ 
predkladá vy' čtovanie najneskôr do 5. pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho roka 
finančnému dboru Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

2. Nedočerpané finančné prostriedky zmluvná strana 2 vráti na účet zmluvnej strany 1 
(VS: 010104 016) najneskôr do 30 dní od podania vyúčtovania celej akcie/projektu. 

3. Pri nedodrža í zmluvne dohodnutých podmienok poskytnutia dotácie /č l. JII „ bod 3., 
č l. lV. bo 1. tejto zmluvy a Všeobecne záväzného nariadenia Trenč ianskeho 

samosprávne o kraja č. 13/20 14 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávne o kraja/ sa zmluvná strana 2 zaväzuje poskytnutú dotáciu vrátiť na 
bankový ú et zmluvnej strany 1 (VS: 0101043016) v lehote do 5 dní odo dňa 
doručenia pí omnej výzvy zmluvnej strany 1. 

4 . Na povinno ť vrátiť poskytnutú dotáciu, kto rá bude použitá v rozpore s príslušnými 
ustanovenia i tejto zmluvy a Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 

samosprávne o kraja č. 13/20 14 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávn o kraja, nemá vplyv skutočnosť, že porušenie zmluvnej pov innosti nebolo 
zmluvnou st anou 2 zav inené. 



5. Zmluvná stra a 2 sa zaväzuje, že na požiadanie zmluvnej strany 1 umožní osobám 
povereným mluvnou stranou L nahliadnuť do svojej účtovnej evidencie za úče lom 

preverenia oužitia 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 pravidlách 
územnej sa osprávy a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 

samosprávne o kraja č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávne o kraja. 

2. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopÍňať iba so súhlasom oboch zmluvných strán 
formou píso ného dodatku k nej. 

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

4. Štatutárni zá tupcov ia zmluvných strán vyhlasujú, že v zmluve je vyjadrená ich vôľa, nie 
su tm znám žiadne skutočnosti , ktoré by im znemožňovali túto zmluvu podpísať, 
prečítali si j , porozumeli j ej 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 d ň po jej zverejnení. 

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

V Trenčíne dňa 

Za zmluvnú stra u 1 : 

Ing. Jaroslav aška 
predseda 

v .!:.~!?.f..-.. !.!.f~t!.. ... dňa .. !.~f :.~.: .~ /6' 

Za zmluvnú stranu 2 

~ 

Mgr. Jozef Kováč 
starosta 
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