
Zm|uva č,.ll012-lla20fi o Doskvtnutí rĺčelovei dotácie

medzi

p o s ky t ov a t e l'o m: TrnavsĘ samospľávny kľaj
so sídlom: Starohájska 10, Tmava
lčo: :z 836 901
v zastrĺpení: Ing. Tibor Mikuš, PhD. - pľedseda
bankové spojenie: Šĺítna pokladnica
číslo účtu: SKl8 8180 0000 0070 0050 1106

pľĺjímateI'om: Mĺkľoregĺón 11 PLUS
so sídlom: Nám. A. Hlinku 31,919 43 Cífer
lČo: ąs 73 88 07
v zastúpení: Mgľ. Maľoš Sagan, PhD. - pľedseda
bankové spojenie: ČSoB, a.s.

číslo účtu: sK31 7500 0000 0040 2408 5131

čl.I.

1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi úěelovú dotáciu vzmysle $ 8 ods. 5 zźkona č.
58312004 Z.z. o rozpočtových pravidlách űzemnej samospráw a o zmene a doplnení
niektoých ziíkonov v znení neskoľších pľávnych predpisov, VZN ě. 712006
o poskytovaní dotácií zrozpoětu TTSK v znení Dodatku č. 1 k VZN o poskytovaní dotácií
ztozpoětu TTSK.

2. Prijímateľ sazaväzlje poskýnutú účelovú dotáciu pouŽiť naręa|izáciu projektu,, Festival
Mĺkľoregión 11 PLUS - 2. ročník".

cr. il.

1. Poskýovateľ poskytne účelovú dotáciu prijímateľovi vo vyške 500,- EUR (slovom päťsto

EUR ) na bežné výdavky.

2. Poskytovateľ poskytne účelovú dotáciu prijímateľovi po realizácii akcie a pľedloŽení
zúětovania dotácie podľa čl. IV. písm. b) a c) zmluvy bez zbytočného zdržania najneskôľ
do 31 .12.2017.

cr. m.

Pre potreby a účel tejto zmluvy vymedzujú zmluvné stľany pojem ,,účelová dotácia" ako
dotáciu uľěenú na úhľadu oprávnených beŽných výdavkov poskýnutých v zrľtysle čl. n.
bod 5 v^ č,.712006 v znení Dodatku ě.l na real'izáciu projektu ,,F'estival Mikľoregĺĺín 11

PLUS - 2. ľočník". Použitie ťrnančných prostriedkov na iný nęŽ dohodnutý účel je
povaŽované za porušenie Íinaněnej disciplíny v zmysle $ 31 zakona NR SR č,. 52312004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách veľejnej spľávy a o zmene a doplnení niektoých zákonov.



ct. Iv.

Prijímateľ je povinný :

a) pouŽiť poskýnutú dotáciu len na úěel dohodnutý v tejto zmluve,
b) pľedložiť správu o vyhodnoteni realizźrcie projektu do 8.12.2017,
c) zilětovať dotáciu na prílohe, ktoľá tvoľí neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy do 8.12.2017.

cl. v.

Pľijímatel' sa zavan$e na viditel'nom mieste spojenom s ľealizáciou projektu umiestniť
logo Tľnavského samospľávneho kľaja a zverejniť informáciu, Že pľojekt sa ľealizuje s
finaněnou podpoľou Tľnavského samosprávneho kľaja. Logo sa nachádza na
internetovej stránke TTSK www.tmava-vuc.sk _ symboly.

cl. vI.

Zmlwa nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stľanami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovená v tľoch vyhotoveniach, pľiěom poskytovateľ obdrží dve
vyhotovenia a pľijímateľ jedno vyhotovenie.

Zmluvné stľany pľehlasujú, že so zmluvcu sa dôkladne oboznámil| Že jej rozumeli a
potvľdzujú, Že s ňou súhlasia a žę ju uzatvźrajú dobľovoľne a bez nátlaku, čo deklarujú
svojimi podpismi.
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l. ł(/ 1?-

Ing. Tibor Mikuš, PhD
predseda

Mikroregión 11 PLUS
Nám. A' Hlinku 3l,9l9 43 cífer
lČo: łs 738 8o7, DlČ,:2023563652


