
ZMLUVA č. 2016/0456 
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare BAN: 

čl. 1 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 

36 126 624 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

/ ďalej len zmluvn strana 1 / 

a 

Názov: 
Sídlo: 

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

„Fórum pre pomoc starším" - národná sieť 
Záhradnícka 24 
971 01 Prievidza 
občianske združenie 
Ľubica Gálisová, prezidentka 
36117102 
Unicredit Bank, a. s., pobočka Prievidza 
SK46 1111 0000 0066 1760 3028 

/ ďalej Len zmluv á strana 2 / 

uzatvárajú v súl de s ustanovením § 51 zákona č . 40/ 1964 Zb. /Občiansky zákonník/ 
v platnom znení, súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a v s lade so Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho 
kraja č . 13/2014 

túto zmluvu 

čl. II 
Účel zmluvy 

Účelom tejto zm uvy Je poskytnutie dotácie na výdavky spojené s uskutočnením akcie 
Prevencia, zvy ovanie povedomia o zneuz1vaní starších nekalými praktikami 
a domácom nási í, spoločný seminár o téme domáceho násilia na starších, ktorá sa koná 
v termíne 7. - 8. 1.2016. Dotácia sa poskytuje na č iastočnú úhradu nákladov spojených s 
materiálno - tech ickým zabezpečením akcie, prenájmom priestorov, honorármi pre lektorov, 
propagačnými m eriálmi a publicitou. 



čl. III 
Predmet zmluvy 

1. Zmluvná strana 1 sa zaväzuje poskytnúť zmluvnej strane 2 finančnú dotáciu vo výške 
500,- Eur /s lo om: päťsto eur/ a to v lehote do 15 dní /slovom: pätnásť dní/ odo dňa 
účinnosti tej to m luvy. 

2. Finančná dotá ·ia špec ifi kovaná v č l. III „ bod 1. tej to zmlu vy bude poskytnutá 
jednorázovo a ude poukázaná na bankový účet zm luvnej strany 2. 

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

dohodnutý v čl. II. tej to zm luvy, t.j. na výdavky spojené s uskutočnením akcie Prevencia, 
zvyšovanie po domia o zneužívaní starších nekalými praktikami a domácom násilí, 
spoločný semi ár o téme domáceho násilia na starších, ktorá sa koná v termíne 7. -
8. 1 1.2016. Dot 'cia sa poskytuj e na č iastočnú úhradu nákladov spojených s materiálno -
technickým za ezpečením akcie, prenájmom priestorov, honorármi pre lektorov, 
propagačnými ateriálmi a publ icitou. 

4. Zmluvná stran 2 sa zaväzuje prezentovať zmluvnú stranu 1 podľa prílohy č. 1 tej to 
zmluvy: "Spôs b prezentácie projektu" a prílohy č. 2 tejto zmluvy: "GRAFICKÉHO 
MANUÁLU P PUBLICITU PROJEKTOV TSK". 

čl. IV 
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie 

1. Zmluvná s rana 2 sa zaväzuje vykonať na zákl ade účtovných dokladov 
vyúčtovanie celej akcie/projektu do dvoch mesiacov po uskutočnení akcie/projektu. 
V prípade ak ie/projektu uskutočneného v mes iacoch november a december, žiadateľ 

predkladá vyú tovanie najneskôr do 5. pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho roka 
finančnému o boru Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

2. Nedočerpané mančné prostriedky zmluvná strana 2 vráti na účet zmluvnej strany 1 
(VS: 0101045 16) najneskôr do 30 dní od podania vyúčtovania celej akcie/projektu. 

3. Pri nedodržan zmluvne dohodnutých podmienok poskytnutia dotácie /č l. Ill „ bod 3„ 
č l. IV. bod 1. tejto zmluvy a Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 

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 úč t z mluvnej strany l (VS: 0101045616) v lehote do 5 dn í odo dňa 
doručeni a p ís mnej výzvy zm luvnej strany l . 

4. Na povinnos vrát i ť poskytnutú dotáciu, ktorá bude použitá v rozpore s prís lušnými 
ustanovenia i tej to zmluvy a Všeobecne záväzného nariadenia Trenč i anskeho 

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

samosprávne o kraja, nemá vplyv skutočnosť, že porušenie zmluvnej povinnosti nebolo 
zm luvnou str nou 2 zavinené. 



5. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje, že na požiadanie zmluvnej strany 1 umožní osobám 
povereným zm uvnou stranou l nahliadnuť do svojej účtovnej evidencie za účelom 
preverenia pou v itia poskytnutej dotácie. 

čl. v 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Oblasti, ktoré ie sú upravené v tejto zmluve, sa budú posudzovať podľa Obč i anskeho 
zákonníka v pl tnom znení, podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej sam správy a podľa Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 

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

samosprávneh kraj a. 

2. Táto zmluva a moze meniť alebo dopÍňať iba so súhlasom oboch zmluvných strán 
fo rmou písom ého dodatku k nej . 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží dve vy otovenia. 

4. Štatutárni zást pcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v zmluve je vyjadrená ich vôľa, nie 
sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by im znemožňovali túto zmluvu podpí sať, 
prečíta li si ju porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobodne a vážne 
podpísali. 

5. Táto zmluva adobúda p latnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v 
nasledujúci de po jej zverejnení. 

Príloha č. 1: S ôsob prezentácie proj ektu 
Príloha č. 2: G FICKÝ MANUÁL PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK 

1 8 4'JG 2016 
V Trenčíne dňa „ „ „ „. „. „ „ „ „ „„ „ .. 

Za zmluvnú stran 1 l 

1 
v 

Ing. Jaroslav aška 
predseda 

llu ,,._,c{ t 1 • v t? fl t äf 6 V .„ .. „ .. „ .. „ .. „ .„ .. „ ....... dna.„ .. „.:l„ .. „ ... „.„. 

Za zmluvnú stranu 2 

....... „ ........ . ....•• . ....... „~. :. :: .... . . -:-:> 
Ľubica Gálisová 

prezidentka 
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