
Zmlava o poskytnutí dotácie z rozpoČtu Mesta Cadca

uzavretá podl'a
č|. 3 ods. 6 Všeobecne závázného nariadenia Mesta Čadca č, rctn}Og

o poskytovaní dotácií z rozpoětu mesta

Zmlurné strany:

Posl§tovatel'dotáciel MestoČadca

V zastupení Ing. Milan Gwa - primátor

tČo: 00 313 971

Sídlo: 022 01 Čadca, Nlí,rnestie slobody č. 30

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Čadca

Čísloúětu: 0202719005t5600

IBAN: SK93560000000002027l9005

BIC: KOMASK2X

(ďalej len ,,poskytovateť" v príslušnom gramatickom tvare)

a

Prijimatel' dotácie: Kysucká knĚnica v Čadci

V zastupení: PhDr. Janka Bírová - riaditel'ka

tčo: 36 l45 069

Sídlo: 022 0| Čadca,Ul. 17. novembra 1258

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32,8l0 05 Bratislava 15

Číslo účtu: 7000481352/8180

IBAN: SK708l80000000700048l352

BIC: SPSRSKBA

(ďalej len ,,prijímateť" v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvrré strany sa dohodli na tomto meni zmluvy o poskytnutí doácie z rozpočn] Mesta
Čadca, uzavretej podl'a čl, 3 ods. 6 Všeobecne závázného nariadenia Mesta Čadca
č. 101/2009 o poskytovaní dotácií z rozpoětu mesta (ďalej len ,,zm|wď' v príslušnom
gramatickom ware):



Cl. l
Predmet zmluly

Predmetom tejto zmlurry je, v zmysle uznesenia Mestského zastupiterstva mesta Čadca
č. 13/2016 zo dňa 1l. februára 2016, poskytnutie dotácie na rok 2016 poskytovateťom
prijímateťovi vo výške 200,- EUR (slovom dvesto eur) jednorazovo na účet prijímateťa
uvedený v záúiavi tejto zmluvy, ktorú sa prijímateť zavázlle použiť na účel bližšie
špecifikovaný v čl. 2 tejto zmluvy, a to z rozpočtu Mesta Čadca, ktorý bol na roky 2016 -
2018 schválený uznesením č, |21/2015 Mestského zastupiteťstva Mesta Čadca zo dňa 17 , 12.
2015

čl,z
Účel použitia dotácie

2.1 Poskytovatel' poskytuje prijímatel'ovi dotáciu bližšie špecifikovanú v čl. 1 tejto zmlur,1,
na účel: pdprava a realizácia aktivít a podujatí pre deti a mládež vroku 2016 v rámci
celoročného cykft S knihou za poznaním (honoráre, cestovné, knižné a vecné odmeny
v súťažiach, knižné dokumenty, materiál na tvorivé dielne. propagačné materiály, knižné
dokumenty, občerstvenie a pod.).
2.2 Prijimatel prijíma od posk},tovatel'a dotáciu bližšie špecifikovanú v čl, l tejto zmluvy a
zavázuje sa ju použiť hospodarne a výhradne na účel bližšie špecifikovaný v čI. 2, bod 2,1
tejto zmlulry, a to do konca rozpočtového roka, v ktorom mu bola poskytnutá.
2.3 Dotácia je doplnkovým zdrojom, z toho dóvodu nie je prípustné , aby z nej prijímatel'
financoval všetku svoju činnost'.
2.4 Dotáciu nemožno použiť na nákup alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, ani
na refundáciu výdavkov prijimateťa uhradených v minulom roku.

čl.:
Práva a povinnosti poskytovatel'a a prijímatel'a

3.1 Prijímateť sa zavázuje vyúčtovať dotáciu bližšie špecifikovanú v čl. l ťejto zmluvy
do 30 dní po ukončeni akcie (alebo konkrétnej úlohy), na ktorú mu bola dotácia poskytnutá,
najneskór však v lehote do 15. l2. 2016 tak, že poskytovateťovi v uvedenej lehote predloží
písomné lryúčtovanie poskYnutej dotácie spolu s čitatel'nými fotokópiami účtovných
dokladov preukazujúcich účel a tozsah použitia poskytnutej dotácie za účelom konečného
zúčtovania poskltnutej dotácie s rozpočtom Mesta Čadca. Účtovné doklady musia mat' všetky
náležitosti, ktoré určuje zákc,n č. 43112002 Z.z. o účtovníctve v znení neskoršich predpisov,
ako aj prílohy k úětovným ciokladom (prezenčné listy, crodacie listy, potvrdenia o odovzdaní
vecných cien, prijemky, výdajky, apod.). Prijímatel' je povinný priložit' dokumentáciu
aktivity, resp. podujatia (fotografre, CD, DVD nosiče a iné zéwnamy - pozvánka, plagát,
bulletin, zbomík, publikácia a pod., ktoré dokumentujú priebeh podujatia alebo podporovanej
činnosti). Za správnost' predloženého vyúčtovania zodpovcdá štatutámy orgán prijímatel'a.
3.2 Prijímateť sa zavázuje buzodkladne písomne infctmovať poskytovatel'a o objektívnych
prekážkach brániacich použi'iu dotácie alebo jej časti ;ra účel bližšie špecifikovaný v čl. 2,
bod 2.i tejto zmluvy, alebo ,lodržaniu zmluvných podnrtenok, či lehót. Zároveň sa v takomto
prípade zavžuje vrátit' nepr lužitú dotáciu alebo jej časť í)oskytovatel'ovi najneskór do 30 dní
odo dňa zaslania písomného oznámenia o existencii objektívnych prekážok brániacich
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použitiu dotácie alebo jej časti na úěeI bližšie šilecifikovaný včl. 2, bod 2.1 tejto zmluvy,
alebo dodržaniu zmluvných podmienok, či lehót,
3.3 Prijímateť sa zavázuje nevyčerpanú dotáciu alebo jej časť vrátiť poskYovateťovi
najneskór v lehote do 15. 12, 2016. Zéroveřl sa v rovnakej lehote zav'dzqe písomne
oboznámiť poskytovateťa s tým, že nedošlo k celkovému vyčerpaniu dotácie, a z toho dóvodu
dochádza k vráteniu nevyčerpanej dotácie alebo jej_časti poskytovateťovi,
3,4 V pdpade, ak prijímatel nepredloží písomné yyúčtovanie dotácie bližšie špeciťrkované
v čl. 3, bod 3.1 tejto zmluvy v lehote uvedenej v č1. 3, bod 3.1 tejto zmluvy, je povirrrrý v tej
istej lehote wátiť posk}tovate]jovi dotáciu v celom rozsahu.
3.5 Prijímatel' sa zav'íizlje pri všetkých aktivitách, na ktoré mu zo stíany poskltovateJJa bola
poskltnutá dotácia, prezentovať Mesto Čadca ako posky,tovateťa dotácie a dbať o šírenie
dobrého mena Mesta Čadca. PrijímatelJ je povinný uviesť na propagačných materiáloch
podporovaného podujatia, resp. aktivity (pozváLnky, plagáty, bulletiny, publikácie, zbomíky,
medialne výstupy a pod.) erb Mesta Čadca s názvom Mesto Čadca a íextom: Vydané
s podporou Mesta Cadca, ako aj zverejniť v rámci podporeného podujatia texí:_Podujatie
podporilo Mesto Čadca, ak nie je dohodnuté inak (napr. uvedenie Mesta Čadca ako
spoluorganizátora, resp, paťtnera podujatia a pod.). Erb v požadovanom formáte na požiadanie
bezodkladne poskytne Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a špoťtu Mestského uradu Čadca.
3.6 Poskltovateli je oprávnený kontrolovať použitie dotácie. Na tento úěel je prijímateť
povirurý poskl,tovateťovi alebo ním povereným osobám, na písomné požiadanie bezodkladne
umožniť počas doby plahrosti tejto zmluvy vykonanie fyzickej a účtovnej kontroly použitia
dotácie vo svojom sídle av iných vhodných priestoroch, ako aj nahliadnutie do originálov
všetkých účtovných dokladov týkajúcich sa použitia dotácie (napr. doklady o všetkých
príjmoch a výdavkoch prijímateťa za príslušný kalendámy rok, výdavkové pokladničné
doklady, potwdenia o nákupe tovaru a pod.).
3.7 Posky,tovateť si vyhradzuje právo poskytnúť plnenie zmluvy v splátkach v súlade
so svojimi finaněnými možnosťami. V prípade ohrozenia samosprávnych funkcií
poskltovateťa v dósledku neplnenia príjmov podťa rozpočtu je poskltovateť oprávnený krátit'
schvalenú ěiastku, resp. neposkYnút' plnenie v plnej rrýške po schválení úprav rozpočtu podťa
osobitného predpisu, Prijímateťovi nevzniká na dotáciu právny nárok, keďže ide len
o doplnkoý zdroj ěinnosti prijímateťa.

čll
Doba platnosti zmluly

Táto zmluva sa uzatvara na dobu urěitú, a to do 31. 12.2016.

čt. s
Sankcie

5.1 V prípade zistenia, že dotácia alebo jej ěasť bola použitá v rozpore s účelom bližšie
špecifikovaným v ěl. 2, bod 2.1 tejto zmlur,y sa prijímateť zav'iizt|e vrátit' dotáciu
poskytovateťovi do 15 dní odo dňa predloženia svojho písomrrého vyúčtovania bližšie
špecifikovaného v čl. 3, bod 3.1 tejto zmluvy a zároveň uhradiť penáIe vo výške 0,1 % zo
sumy, u ktorej došlo k porušeniu finánčnej disciplíny, t. j. k nedodržaniu, resp. k porušeniu
zmluvných podmienok, za každý aj začaíý deň porušenia finančnej disciplíny do vrátenia
dotácie alebo jej časti, najviac do výšky pos§tnutej dotácie.
5.2 V prípade, že prijímateť poruší, resp. nesplnení závitzky, alebo nedodrží lehoty uvedené
v čl. 3, bod 3.1, bod 3.2, bod 3.3, bod 3.5, bod 3.6 tejto zmluvy, má poskltovateť právo
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I
na vrátenie dotacie v celom rozsahu alebo jej neoprávnene použitej časti, Prijímateť sa
zavinlje v takýchto prípadoch vrátiť dotáciu najneskór do 30 dní od doručenia výzvy
poskytovateťa na wátenie doácie, a zároveň ukadiť penále vo výške 0,I Yo zo sumy, u ktorej
doš1o k porušeniu finančnej disciplíny, t. j. k nedodržaniu, resp. k porušeniu zmluvných
podmienok, za každý aj zaěaty deň porušenia finaněnej disciplíny do vrátenia dotacie alebo
jej časti, najviac do výšky poskytnutej dotácie.

,í

čl. o
závereéné ustanovenia

6.1 Táto zmluva sa lyhotovuje v štyroch rovnopisoch, zkíorych má každý platnosť originálu.
6,2 Právne pomery vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
6.3 Táto zmluva móže blt menená, doplňovaná alebo upravovaná len so vzájomným
súhlasom zmluwých strán, Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia blť uzatvorené v písomnej
forme.
6.4 Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účirrnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Mesta Čadca
egov.mestocadca.sk.
6.5 Zmluvné strarry vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, véžne a bez omylu, nebola
uzavretá v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany
si túto zmlur,rr prečítali, jej obsahu porozume|i anaznak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

včadci, a"!.(..:..{.;..,P.F včadci, anu,4_ď:.,,(,:.,./'.(§.

/Za poskftov atel'a;
Ing, Milan Gura

primátor

Za príjemcu:
PhDr. Janka Bírová

riaditel'ka


