č. 0609/svsl20l6l49
o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti

. Zmluva

uzatvoľená podl'a $ 5l zákona č'.4011964 Zb. (občiansky zákonník) vzIrelrí rleskoľšíclr
pľedpisov' $ 8 ods. l písm' e) zákona č.58312004 Z. z. o ľozpočtovýchpľavidláclr ťlzeilrne.i
sanrospľávy a o Zmene a doplnerrí niektoľých zákonov v znelrí neskoľšíchpľedpisov
a v sťrlade S $ 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 30212001 Z. z' o Samospľáve vyššíchúzenrnýclr
celkov (ztkon o samospľávnyclr kľajoch) v zlletlí neskoľŠíchpred1risov a podl'a Snreľnice
UľaĺĺtlTTSK č,. 612009 v znení Dodatku č. 1 a Docĺatku č.2.
nredzi znrluvnými stľanami

Názov:

Tľnavský samospľávny kľaj

Sídlo:

Staľohájska

ZastrJlpený:

Ing. Tiboľ Mikuš. PhD.. pľedseda

ĺČo:

37 836 901

l0,9l] 0l

Tľnava

Bankové spo.jenie: Státna pokladnica

Čísloúčtu: IBAN SK l 8
,,TTSK"/

/d'ale.j lell

8l

80 0000 0070 0050 l 10ó

a

Názov:

Mikroregión l1 PLUS

Sídlo:

Nám. A. Hlinku 3l. 9l9 43 Cífer

Zastupený:

Mgľ. MaľoŠSagan PltD.. /pľedseda

lČo:

45 738 80:l

Bankové spojerrie:

Tatľa barrka, a.s.

Čísloúčttl:

IBAN SK 17 l l00 0000 02g 2687 9265

/d'alej len ,, zdtuženie "/

,/

-f
Čll

Predmet zmluvy
Pľedmetom tejto znrluvy je úpľava zlllluvnýclr podnlielrok, pľáv a povinností oboclr
pľi 'vzájonrnej spolupľáci a spolufinancovaní spoločných aktivít.

stľán

čI. ll

Oblast' vzájomnej spolupráce

Yzájonná spolupľáca
a

sa bude rcalizovat'najmä v týchto oblastiach

utváľat'podlrrienky na tvoľbu. prezentáciu arozvoj krrltúľnych lrodnôt a
kultrlrľnyclr aktivít a staľať sa o oclrľanu palniatkovélro fondu

Čl.lu

Spoločne realizované úlohy
a

vzájomne spolupľacovat'na realizácii pľojekte ,, Rukanri a sľdcom..

Čl.lv

Pľedmet a účelfinančnej spoluúčasti
Predmetonr Íinančnej spoluúčastiTTSK
ľealizácitl pľojektu Rukami a Srdconl"

je úhrada časti výdavkov vynaloŽenýclr

na

'.

2.

Spoluúčast' na Íinancovaní beŽnýclr výdavkov .ie v sťllade s pľedmetonr

spolr-rpľáce oboclr znrluvných stľálr.

vzalolllne.l

Čl.v

Výška finančnej spolurĺčasti

l.

V súlade s Čl' lv te.ito zmluvy TTSK uhľadízdľuŽeniu výdavky vo výške 300.- €

2.

Vzniknuté výdavky uvedené v pľedclrádzajúconl odseku TTSK tlhľaclízclľuŽeIritl Ira
základe pľedloŽenej Í'aktúľyna účetzdružerńa. ZdľuŽerie sa zaväzuje cĺoľučit''|"l'ŚK
faktúľunajneskôľ do 28.12.Ż016. Po uveĺĺenomteľnlínenie.ie 'ľTSťpovillrlý ĺ'aktťrľu
pľeplatit'. Faktúľaje splatná do l4 dní od jei doľučelriaTTSK'

(slovonr tľisto euľ).

2

I
I

CI. VI
Záverećné ustanovenia

l.

Zlneny a doplnky tejto zmluvy nrôŽu byť len v písonrnej foľnrę po odsúhlaseníobolrra
znrluvnýnri strananri.

2.

ZdruŽenie sa zavázujev pľísltlŠllýclrpľopagačných rnateľiáloch a na viclitel'nĺllll nrieste
spo.jenonr s ľealizáciou pľojektu unriěstnit' logo Tľrravského sanrospľávneho kľa.ia
a zveľejnit'infbľnráciu, Že pľojekt sa ľealizu.ie s finančnotr podpoľou TT'SK.

3.

Táto znrluva je uzatvoľená slobodne,vážne a vyjadľuje vôľu znrluvľlýclr stľán

4. Znllwa je

vyhotovená v tľoclr ľovnopisoch. z ktoľýclr Tľnavský salrrospľávny kľaj

obdľŽídve vylrotoveni a a zdruŽenie j edno vylrotoveni e.

5. Zn'Juva

nadobťrda platllost' dlionr

a Úlčinnost' dlionr nasledujúcinr po

6.

.iej podpísania obonra zlrrluvnýIrri stľanaIlli
dnijej zveľejnenia.

V pľípade lrespllrenia podnrienok uvedených v znrluve je pľijímatel'povirrný vľátit'celĹl
pľiiatúfinarrčnúspoluúčasť,najneskôľ do 30 dní odo

VTr

2

clťlit ,'i

.lt'ttili 1loľušeľlia.

3 ĺj:l' ?i]il

9Ä!to.s

ŕ!

Ing. Tiboľ Mikuš.
predseda TTSK

Mgľ.
pľedseda
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