
ZMLUV A č. 2015/0357 

Táto zmluva 

bola zverej nená .... .JP.:.l.· ... 't?.f.f.. .. 
nadobudla účinnost' ... . 1.1-.. { .... ~f.r 
V Trenčíne dňa .... .. 1.Q.,.l: .... fR..1.[ .. 

O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

ázov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu v tvare IBAN: 

l 

č l. l 
Zmluvné stra ny 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 9 11 O l Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 

36 126 624 
Štátna pokladnica 

l ďalej len zmluvná strana l l 

a 

Názov: 
Síd lo: 

Pr4vn.a form a: 
Zastúpený: 
I ČO: 
Bankové spojenie : 

Čís lo účtu v tvare 113A 

Obec Horné aštice 
Horné Naštice 75 
956 41 Horné Našti ce 
obec 
Joze f Hedera, starosta 
00310433 
Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Bánovce nad 
Bebravou 

/ ďalej len zmluvná strana 2 l 

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 51 zákona č . 40/ 1964 7b. /Občiansky zäkonník/ 
v platnom znení, v sú lade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpoč t ových pravidläch územnej 
samosprávy a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Trenč i anskeho samosprávneho 
kraja č. 13/20 14 v znení neskorších predpisov 

túto zmluvu 

č l. Il 
Účel zmluvy 

Úče lom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na výdavky spojené s usk utoč nen ím akcie 720. 
vý ročie prvej písomnej zmienky obce, ktorá sa konala dňa 27.06.20 l S. Dotácia sa 
poskyruje na č i astočnú úhradu nákladov súvisiac ich s propagačným i materiálm i, publicitou 
a honorárm i pre úč in kujúcich. 
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čl. III 
Predmet zmluvy 

l . Zmluvná strana l sa zaväzuje poskytnúť zmluvnej strane 2 finančnú dotáciu vo výške 
200,- Eur /slovom: dvesto eur/ a to v lehote do 15 dní /slovom: pätnásť dn í/ odo dňa 
účinnosti tej to zmlu vy. 

2. Finančná dotál:ia špec ifikovaná v čl. 111., bod l . tejto zmluvy bude po kytnutá 
j ednorázovo a bude poukázaná na bankový úče t zmluvnej strany 2. 

3. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje poskytnutú dotáciu v plnej výške použ iť na účel 

dohodnutý v čl. ll. tejto zmluvy, t.j. na výdavky spojené s uskutočnením akcie 720. 
výročie prvej písomnej zmienky obce, ktorá sa konala dňa 27.06.2015. Dotácia sa 
poskytuje na č i astočnú úhradu nákladov súvisiac ich s propagačnými materiálmi, publicitou 
a honorármi pre účinkujúc i ch . 

4. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje prezentovať zmluvnú stranu l podľa prílohy č. l tej to 
zmluvy: "Spôsob prezentácie projektu" a prílohy č. 2 tej to zmluvy: "GRAFICKÉHO 
MANUÁLU PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK". 

čl. IV 
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie 

l. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje vykonať na základe účtovných dokladov 
vyúčtovanie celej akcie/projek tu do dvoch mesiacov po uskutočnen í akc ie/projektu. 
V prípade akcie/projektu uskutočneného v mesiacoch november a december, žiadate!' 
predkladá vyúčtovani e najneskôr do 5. pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho roka 
finančnému odboru Tren čianskeho samosprávneho kraja. 

2. Ncdočerpané finančné prostriedky zmluvná strana 2 vráti na účet zmluvnej strany l 
( VS: 0101035715) najneskôr do 30 dní od podania vyúčtovania celej akcie/projektu . 

3. Pri nedodržaní zmluvne dohodnutých podmienok poskytnutia dotácie /č l. III. , bod 3., 
č l. IV. bod l . tejto zmluvy a Všeobecne záväzného nariadenia Tren čianskeho 

samosprávneho kraja č. 13/20 14 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja/ sa zmluvná strana 2 zaväzuj e poskytn utú dotác iu vrátiť na 
bankový účet zm luvnej strany l ( VS: 0101035715) v lehote do 5 dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy zmluvnej strany l . 

4. Na povinnosť v rátiť poskytnutú dotáciu, ktorá bude použitá v rozpore s príslušnými 
ustanoveniami tejto zmluvy a Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 

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

samosprávneho kraja. nemá vplyv skutočnosť, že porušenie zmluvnej povinnosti nebolo 
zmluvnou stranou 2 zav inené. 



5. Zmluvná strana 2 sa zaväzuj e, že na požiadan ie zmluvnej strany l umožní osobám 
povereným zmluvnou stranou l nahli adnu ť do svojej úč tovn ej ev idencie za úče l om 

preverenia použitia poskytnutej dotácie. 

čl. v 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

l . Oblasti , ktoré nic sú upravené v tej to zmluve, sa budú posudzovať podl'a Obč ianskeho 

zákonníka v platnom znení. podl'a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových prav idlách 
územnej samosprávy a podl'a Všeobecne záväzného nariadenia Trenč ianskeho 

samosprávneho kraja č . 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenč ianskeho 
samosprávneho kraja. 

2. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopÍňať iba so súhlasom oboch zmluvných strán 
form ou písomného dodatku k nej. 

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

4. Štatutárni zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v zmluve je vyjadrená ich vôl'a, nie 
sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by im znemožňova li túto zmluvu podpísať, 

preč ítali si ju, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobodne a vážne 
podpísali . 

5. Táto zmlu va nadobúda pl atnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v 
nasledujúci deň po jej zverejnení. 

Príloha č. l : Spôsob prezentácie projektu 
Príloha č. 2: GRAFICKÝ MANUÁL PRE PUBLICITU PROJ EKTOV TSK 

. . - 2 9 JOl 2015 V Ttenč tne dna ..................... .... .. .. 

Za zmluvnú stranu l : 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

Za zmluvnú stranu 2 
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