Centrálne číslo zmluvy: 897/2017

Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnavy v roku 2017

Program: 12 Vzťahy s verejnosťou
Podprogram: 12.1.1.3 Dotácie, položka: zborník Krajského pamiatkového úradu
„Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“

MESTO TRNAVA
Hlavná 1, 917 71 Trnava
zastúpené primátorom, JUDr. Petrom Bročkom, LL.M.
Bankové spojenie: VÚB Trnava, č. 26925-212/0200
IČO: 00 313 114
IBAN: SK5902000000000026925212
DIČ: 2021175728
ako poskytovateľ grantu (ďalej iba mesto)
a
PAMIATKOVÝ ÚRAD Slovenskej republiky
Zastúpenie: PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka PÚ SR
Adresa: Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava
Charakter organizácie: štátna rozpočtová organizácia zriadená MK SR
Odborný garant a zostavovateľ zborníka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
Bankové spojenie: štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000117091/ 8180
IBAN: SK93 8180 0000 0070 0011 7091
IČO : 31 755 194
ako príjemca grantu (ďalej iba príjemca)
uzatvárajú v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN mesta
Trnavy č. 423 a schváleným rozpočtom mesta Trnavy na rok 2017 podľa programu 12.
- Vzťahy s verejnosťou
Zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnavy v roku 2017

I.
Predmet zmluvy
1) Mesto Trnava v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava č. 521/2016 zo dňa
13. 12. 2016, kedy sa konalo 16. riadne zasadnutie MZ Mesta Trnavy, vo volebnom období
2014 – 2018, v platnom znení, ktorým bol schválený rozpočet mesta Trnavy na rok 2017
(podľa programu 12. – Vzťahy s verejnosťou, podprogram 12.1 „Propagácia a prezentácia
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mesta“, položka 12.1.1.3 Dotácie – dotácia pre Krajský pamiatkový úrad v Trnave),
poskytuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Príjemcovi finančnú dotáciu vo výške
1860,00 eur, slovom jedentisícosemstošesťdesiat eur.
2)

Mesto Trnava poskytuje Príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 1 860,00 eur na
vydanie zborníka č. 20 z odborného pamiatkového seminára organizovaného v roku
2016.

3)

Finančná dotácia podľa ods. 2 tohto článku zmluvy sa príjemcovi poskytuje na
úhradu nákladov spojených s tlačou zborníka č. 20 z odborného pamiatkového
seminára, ktorý sa uskutočnil v zasadačke MZ mesta Trnavy v decembri 2016.
Organizátorom 23. ročníka odborného seminára pod názvom „Pamiatky Trnavy
a Trnavského kraja“ bol Krajský pamiatkový úrad v Trnave v spolupráci s mestom
Trnavou. Odborným garantom a zostavovateľom zborníka bude Ing. arch. Jaroslava
Žuffová, CSc.

4)

Zborník je určený odborníkom a širokej verejnosti zaujímajúcich sa
o pamiatkové bohatstvo. Bude slúžiť na zvýšenie povedomia o kultúrnom bohatstve
a získanie najnovších poznatkov, zistených odborníkmi v roku konania seminára,
v oblasti historickej architektúry, archeológie, umenovedy, archívnictva a v ďalších
súvisiacich vedných disciplínach.

5)
6)

Príjemca finančnú dotáciu poskytnutú podľa ods. 1 tohto článku prijíma.
Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú finančnú dotáciu použije výlučne na účel
uvedený v ods. 3 tohto článku zmluvy.
II.
Spôsob platby

Finančnú dotáciu podľa čl. 1 ods. 2 zmluvy Mesto Trnava poskytne na základe tejto
zmluvy jednorázovo bezhotovostným prevodom na bankový účet príjemcu, ktorý je
uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 30. 9. 2017.
III.
Iné dohodnuté podmienky
1)

Príjemca je povinný vyčerpať poskytnutú finančnú
dotáciu najneskôr do 31.decembra 2017.

2)

Príjemca sa zaväzuje zúčtovať poskytnutú finančnú
dotáciu v súlade s príslušnými ustanoveniami VZN č. 423. Príjemca je povinný spolu
so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť i stručné zhodnotenie účelu jej použitia
s termínom do 15. 1. 2018.

3)

Mesto Trnava si zároveň vyhradzuje právo kontroly
hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného spôsobu použitia poskytnutej
finančnej dotácie.

4)

V prípade, ak príjemca nepredloží zúčtovanie finančnej
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dotácie podľa odseku 2 tohto článku, alebo ak použije dotáciu poskytnutú podľa tejto
zmluvy na iný účel, ako bol určený a uvedený v tejto zmluve, je povinný finančnú
dotáciu vrátiť na účet Mesta Trnavy, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na
zúčtovanie dotácie v zmysle VZN č. 423.

5)

Finančnú dotáciu poskytnutú podľa tejto zmluvy
nemožno použiť na alkohol, tabakové výrobky, odmenu funkcionárom, nákup
občerstvenia a pohonných hmôt.

6)

Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb
a verejných prác postupovať podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu
takúto povinnosť zákon ukladá.

7)

Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných
materiáloch a pri propagácii aktivít prostredníctvom masmédií, na ktoré bola dotácia
poskytnutá, uvedie, že sa realizovala s finančným príspevkom Mesta Trnavy.

8)

Zmluvné strany sa dohodli, že príjemca dotácie
poskytne mestu Trnava na reprezentačné účely 20 kusov zborníka, ktorý bol vydaný
s použitím grantu poskytnutého podľa tejto zmluvy.

IV.
Záverečné ustanovenia
1)

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia
s ním, čo potvrdzujú svojím podpisom.

2)

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle mesta Trnava,
ktorým je internetová stránka mesta Trnava.

3)

Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých Mesto Trnava obdrží dva
rovnopisy a príjemca jeden rovnopis.

4)

Zmluva bola zverejnená dňa 13. 7. 2017.

Za Mesto Trnava:
V Trnave

Za príjemcu:
V Bratislave

12. 7. 2017

12. 7. 2017

JUDr. Peter Bročka, LL. M., v.r.
primátor mesta Trnava

PhDr. Katarína Kosová, v.r.
generálna riaditeľka PÚ SR
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