Centrálne číslo zmluvy: 18/2014
Číslo zmluvy: 1/2014

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA TRNAVA
PRE ROK 2014
Poskytovateľ:

Mesto Trnava
Hlavná 1, 917 01 Trnava
štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Butko, primátor mesta
IČO:
00 313 114
DIČ:
2021175728
bankové spojenie:
VÚB, a. s.
číslo účtu:
26925-212/0200
(ďalej iba „Mesto Trnava“)
a
Príjemca:

Mestská televízia Trnava, s. r. o.
Hlavná 1, 917 01 Trnava
štatutárny zastúpca: Mgr. Miroslav Hrubý, konateľ
IČO:
36 219 681
DIČ:
2021376280
IČ DPH:
SK2021376280
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
č. ú. 4007997681/7500
zapísaná:
Obchodný register Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, vložka č. 10172/T
(ďalej iba „Príjemca“)
uzatvárajú podľa ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov a 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
so Všeobecne záväzným nariadením mesta Trnava č. 423 túto
zmluvu o poskytnutí dotácie
I.
1)

Mesto Trnava v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Mesta Trnava č. 656/2013 zo dňa
10. 12. 2013, ktorým bol schválený rozpočet mesta Trnava na rok 2014, poskytuje za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve Príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 15 000,00 eur,

slovom pätnásťtisíc eur.
2) Finančná dotácia podľa odseku 1 tohto článku I. zmluvy sa Príjemcovi poskytuje za
účelom nákupu telekomunikačnej techniky, technického a programového vybavenia
PC a motorového vozidla. Príjemcom bude použitá dotácia na kapitálové výdavky na
nákup telekomunikačnej techniky v súvislosti so zabezpečením digitálneho
terestriálneho vysielania.
3) Príjemca finančnú dotáciu poskytnutú podľa odseku 1 tohto článku I. prijíma a zaväzuje
sa použiť finančnú dotáciu poskytnutú podľa odseku 1 tohto článku I. zmluvy
výlučne na účel uvedený v odseku 2 tohto článku I. zmluvy.

II.
Finančnú dotáciu článku I. ods. 1 tejto zmluvy Mesto Trnava poskytne Príjemcovi
bezhotovostným prevodom na bankový účet Príjemcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy,
jednorázovo do 15. 2. 2014.
III.
1) Príjemca je povinný vyčerpať finančnú dotáciu poskytnutú podľa tejto zmluvy najneskôr
do 31. decembra 2014. V prípade, ak finančná dotácia poskytnutá podľa tejto zmlvuy
nebude vyčerpaná do 31. decembra 2014, je Príjemca povinný nevyčerpanú finančnú
dotáciu, alebo jej časť, vrátiť na účet Mesta Trnava do 31. decembra 2014.
2) Príjemca sa zaväzuje zúčtovať finančnú dotáciu poskytnutú podľa tejto zmluvy
bezodkladne po jej čerpaní, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Trnava č.
423.
3) Mesto Trnava si týmto zároveň vyhradzuje právo kontroly hospodárneho, efektívneho,
účelného a účinného spôsobu použitia finančnej dotácie poskytnutej podľa tejto zmluvy.
4) V prípade, ak príjemca nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie podľa odseku 2 tohto
článku III. zmluvy alebo, ak Príjemca použije finančnú dotáciu poskytnutú podľa tejto
zmluvy na iný účel ako bol určený a dohodnutý v článku I. odsek 2 tejto zmluvy, je
Príjemca povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet Mesta Trnava bezodkladne, najneskôr
však do 31. decembra 2014.
5) O zmene účelu použitia finančnej dotácie poskytnutej podľa tejto zmluvy je oprávnené
rozhodnúť Mestské zastupiteľstvo mesta Trnavy.
6) Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať podľa
platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
IV.
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.
3) Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle
Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
4) Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých Mesto Trnava obdrží dva
rovnopisy a Príjemca jeden rovnopis.
5) Zmluva bola zverejnená dňa 17. 1. 2014
Trnava 16. januára 2014
Poskytovateľ:

Príjemca:

Mesto Trnava
Ing. Vladimír Butko, v.r.
primátor mesta

Mestská televízia Trnava, s. r. o.
Mgr. Miroslav Hrubý, v.r.
konateľ spoločnosti
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