
medzi

p o s ky t o v a te l'o m: Trnavský samosprávny kraj
so sídlom: Starohájska 10, Trnava
tčo: :z 836 90l
v zastúpení: Mgr. Jozef Viskupič - predseda
bankové spojenie: Štatna pokladnica
číslo účtu: SKl8 8180 0000 0070 0050 l l06

p ri j ím a t e l'o m: Obec Radimov
so sídlom: Radimov 44,908 47 Radimov
lčo:00309893
v zastúpení: Ing. Ján Provazník -starosta
bankové spojenie: Prima banka, a.s.
číslo účtu: SK53 5600 0000 0026 5298 900l

čt. t.

1. Poskytovatel' poskytne prijímateťovi účelovú dotáciu v zmysle § 8 ods. 5 zékona ě.
583/2004 Z.z. o rozpočtov,ých pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, VZN č. 7/2006 o poskytovaní
dotácií zrozpočtu TTSK v zneníDodatku ě. 1 kVZN oposkytovaní dotácií zrozpočtu
TTSK aYýzvy TTSK ě. |l20l8 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu
,,Podpora kultúrnych, umeleckých aktivít a mládeže 2 0 1 8 ",

2. Prijímateť sazavázuje poskytnutú úěelovú dotáciu použiť narealizáciu projektu:
,,Ochutnávka ovocných destilátov''.

čt. u.

1. Poskytovateť poskytne úěelovú dotáciu prijímateťovi vo výške 660,- EUR (slovom šesťsto
šesťdesiat EUR) na bežné v/davky.

2. Poskytovatel' poskytne účelovú dotáciu prijímateťovi po realizácii akcie a predložení
zúČtovania dotácie podfa čl. IV. písm. b) zmluvy bez zbytoěného zdržania najneskór do
31.I2.2018.

čt. uI.

Pre potreby a Účel tejto zmluvy vymedzujú zmluvné strany pojem ,,účelová dotácia" ako
dotáciu určenú na úhradu oprávnených bežných výdavkov poskytnutých v zmys|eYýzvy
TTSK č.ll20l8,,Podpora kultúrnych, umeleckých aktivít a mládeže 2018" vynaložených
na realizáciu projektu ,,Ochutnávka ovocných destilátov". Použitie finančných
prostriedkov na iný než dohodnutý účel je považované za porušenie finančnej disciplíny
vzmYsle § 31 zrákona ě. 52312004 Z.z. orozpočtových pravidlách verejnej správy
a o znene a doplnení niektor;ých zákonov.



a)
b)

čt. ry.

Prijímateť je povinný:
použiť poskytnutú dotáciu len na účel dohodnutý v tejto zmluve,
predložiť zúětovanie dotácie a spráw o vyhodnotení realizácie
projektu na prílohe, ktorá tvorí neoddeliteťnú súčasť tejto zmluvy do 10.I2,20I8

čl. v.

Prijímatel' sa zavázuje na viditeťnom mieste spojenom s realizáciou projektu umiestniť
logo Tmavského samosprávneho kraja a zverejnit' informáciu, že projekt sa realizuje s
finaněnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Logo sa nachádza na
internetovej stránke TTSK mlr,v.trnava-vuc.sk - symboly.

čt. vt.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom poskytovateť obdrží dve vyhotovenia
a prijímatel' jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany prehlasujú, že so zmluvou sa dókladne oboznámilí, žejej rozumeli a
PotvrdzujÚ, že s ňou súhlasia aže juvatvarajúdobrovoťne abeznátlaku, čo deklarujú svojimi
podpismi.

V Trnave V Radimove dňa: /0. /, ď
?7 Júl{

H=%f
Ing. Ján ProváZník


