
ZMLUVA

o poskytnutídotácie podľa platnéhoVZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

,
článok 1.

Učastníci dohody:

Poskytovateľ: Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
02744 Tvrdošín
Zastúpené: Ing. lvanom Saškom, primátorom mesta

lčo: 00314901
[310 2020573929
co.: SK32 0200 0000 0000 1882 8332

Prijímateľ: Turistický klub Tvrdošín - Medvedzic
Družstevná, Obecný dom Medvedzie
027 44 Tvrdošín
Zastúpellý: Františkom Kolodejom, predsedom Turistického klubu

lčo: 42058520
Číslo účtu : -

článok ll.
Predmet zmluvy

2.1.Táto zmluva sa uzatvára na základe š 3 platného VZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií zrozpočtu mesta,

3.1.

ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo výšku dotácie pre organizácie z rozpočtu mesta pre rok 2019.
Pre prijímateľa bola v súlade s 0 5 VZN č. 15/2008, schválená dotácia vo výške 550,00 Eur.
slovom : Päťstopäťdesiat Eur

článok lll.
Účel poskytnutiadotácie

Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú dotáciu použiť na zabezpečenie cykloturistických šponových podujatí —

Okolo Tatier, Pieniny.
článok lv.

Osobitné ustanovenia

4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu prijímateľovi v hotovosti, z pokladne MsÚ.
4.2. Prijímateľje povinný po zrealizovaní podujatí, na ktoré bola poskytnutá účelová dotácia z rozpočtu mesta, í

odovzdať na finančné oddelenie poskytovateľa písomnú správu o použití dotácie. Zároveň použitie dotácie
vydokladuje kópiami faktúr, účtovnými dokladmi a pod.

4.3. Dotáciu nieje možné použiť na:
a/ nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
b/ refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch.

4.4. V prípade nedodržania účelu poskytnutej dotácie, nedodržania lehoty na vyúčtovanie poskytnutej
dotácie, alebo nezrealizovania cyklotul'istických podujatí, je prijímateľ povinný v termíne do 15.12.2019
vrátiť poskytnutú dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa a to na č.ú.: SK32 0200 0000 0000 1882
8332 vedeného vo Všeobecnej úverovej banke Dolný Kubín, pobočke Tvrdošín, a.s.

článok v.
Záverečné ustanovenia

5.1. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorej dva zostávajú poskytovateľovi a jeden
prijímateľovi.

5.2. Táto zmluvaje povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda právnu účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.

5.3. Zmluva nadobúda platnost" podpismi obidvoch zmluvných strán

V Tvrdošíne, dňa 04.09.2019 V Tvrdošíne, dňa 04.09.2019

. --, _ 7_ (( (
Poskytovatel : Prljlmatel . „


