Centrálne číslo zmluvy: 61/2020

Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020
Oblasť: športové aktivity
10.
10.1
10.1.1.3

Program: Mládež a šport
Podprogram: Športové aktivity
Dotácie – športové aktivity

MESTO TRNAVA
Hlavná 1, Trnava
Štatutárny orgán: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Bankové spojenie:
IČO: 00 313 114
DIČ: 2021175728
ako poskytovateľ dotácie
a
Názov: Centrum bojových športov Trnava
Právna forma: občianske združenie
Adresa sídla: Botanická 16, 917 08 Trnava
Zastúpené: Mgr. Andrej Mičianik, tajomník
IČO: 37985922
Bankové spojenie:
ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“)
uzavreli v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 482 (ďalej
len „VZN č. 482“), ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava, v platnom znení, túto

zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2020
I.
Predmet zmluvy
1.

Mesto Trnava v zmysle VZN č. 482 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 10 000 €, slovom desaťtisíc
EUR.

2.

Dotácia poskytnutá podľa odseku 1 tohto článku bude použitá na náklady spojené s realizáciou projektu „Podpora
činnosti Centra Bojových športov Trnava v roku 2020“. Dotácia poskytnutá podľa odseku 1 tohto článku nemôže
byť použitá na nákup stravy (okrem špecifických výdavkov uvedených v článku 1 odseku 4 Prílohy č. 1 k VZN č.
482), občerstvenia, alkoholu, tabakových výrobkov, úhradu recepcií, peňažných darov, úhradu prestupov a hosťovaní
športovcov z iných organizácií, mzdy športovcov, nákup nehnuteľného majetku, financovanie leasingu
a podnikateľských aktivít, odmeny štatutárom, mzdové náklady a ani na náklady, ktoré nie sú uvedené v rozpočte
žiadosti o dotáciu.

3.

Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v odseku 1 tohto článku prijíma.
II.
Spôsob platby

Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným prevodom z účtu mesta Trnava na účet príjemcu na základe tejto
zmluvy jednorazovo (alebo v splátkach).
III.
Iné dohodnuté podmienky
1.

Príjemca sa zaväzuje použiť finančnú dotáciu poskytnutú podľa článku I. odseku 1 tejto zmluvy na účely uvedené
v článku I. odseku 2 tejto zmluvy.

2.

Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít súvisiacich s realizáciou
projektu opísaného v článku I. odseku 2 tejto zmluvy, na ktorý bola poskytnutá dotácia podľa tejto zmluvy, uvedie, že
projekt bol realizovaný s finančným príspevkom mesta Trnava. Príjemca je zároveň povinný zverejniť logo mesta
Trnava na internetovej stránke športovej organizácie, resp. na domácom športovisku s minimálnym rozmerom loga
100x100 cm za každých 5 000 eur dotácie.

3.

Mesto Trnava si vyhradzuje právo kontroly hospodárneho, efektívneho, účelného a účinného spôsobu využitia dotácie.

4.

Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 31.12.2020.

5.
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Príjemca je povinný bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie, najneskôr však do
15.1.2021.

6.

Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie podľa odseku 5 tohto článku predložiť stručné
zhodnotenie účelu jej použitia.

7.

Príjemca, ktorý nepoužije dotáciu, resp. použije len časť z poskytnutej dotácie, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na
účet mesta Trnava, najneskôr do 31.12.2020.

8.

Príjemca, ktorý použije dotáciu na iný účel, ako je v tejto zmluve stanovené, je povinný bezodkladne po predložení
dokumentov podľa odsekov 5 a 6 tohto článku, najneskôr však do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roku, vrátiť
dotáciu na účet mesta Trnava.
IV.
Záverečné ustanovenia

1.

Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác postupovať podľa platného zákona o verejnom
obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá a zároveň zodpovedá za realizáciu verejného obstarávania v súlade
s platnými právnymi predpismi.

2.

Príjemca zodpovedá za to, že na realizáciu projektu zabezpečí všetky potrebné povolenia v súlade s platnými právnymi
predpismi a zároveň sa zaväzuje umožniť výkon kontroly príslušným kontrolným orgánom na základe všeobecne
záväzných právnych predpisov o hospodárení s verejnými prostriedkami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť pri
výkone kontroly v súvislosti s použitím dotácie v zmysle tejto zmluvy.

3.

Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo potvrdzujú svojím podpisom.

4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.

5.

Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých Mesto Trnava dostane 2 rovnopisy a príjemca dostane 1
rovnopis.

6.

Zmluva bola zverejnená dňa 12. 2. 2020

V Trnave, dňa 12. 2. 2020
JUDr. Peter Bročka, LL.M. – v.r.
..........................................
za Mesto Trnava

Mgr. Andrej Mičianik – v.r.
..............................................................
za príjemcu

