ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Poskytovateľ: Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cestovného ruchu
Sídlo:
Komenského 48, 011 09 Žilina
Zastúpený:
RNDr. Peter Dobeš, predseda
IČO:
42220238
DIČ:
2023472847
Zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR č. 10433/2012/SCR
Bankové spojenie:
Prima Banka Slovensko, a.s., č. ú.: 3142665001/5600
IBAN:
SK52 5600 0000 0031 4266 5001
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Klub priateľov horskej cyklistiky Turčianske Teplice
Slobody 362/70, 039 01 Turčianske Teplice
Daniel Vričan, predseda
36144711
20211659101
VUB Turčianske Teplice
SK57 0200 0000 0015 8079 0655

(ďalej len „prijímateľ“)

PREAMBULA
1.
2.

Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli na poskytnutí finančného príspevku pre prijímateľa
a na podmienkach, na základe ktorých budú poskytovateľ a prijímateľ spolupracovať.
Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky v súlade s podmienkami
uvedenými v tejto zmluve.

Článok 1
PREDMET ZMLUVY
1.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančného príspevku pre účel podpory podujatia
TURIECKAP CITY MTB ELIMINATOR, ktoré sa uskutoční 24.septembra 2022 v meste
Turčianske Teplice. Poskytnutý finančný príspevok bude použitý na úhradu nákladových
položiek a oprávnených výdavkov súvisiacich s organizáciou verejného podujatia s
medzinárodnou účasťou (ozvučenie podujatia, zdravotná služba a technické zabezpečenie,
tlač materiálov).

1.2 Prijímateľ zabezpečí publicitu poskytovateľa na podujatí, a to nasledovnou formou: Logá
umiestnené na propagačných materiáloch podujatia, logá umiestnené na internetovej stránke
podujatia www.kphc.sk, logá umiestnené na banneri v areáli konania podujatia, slovná
prezentácia moderátorom počas vstupov v rámci programu, slovná prezentácia
organizátorom v rozhovoroch pre médiá, možnosť účasti poskytovateľa na podujatí
s vlastným stánkom.
1.3 Poskytovateľ má právo požadovať prístup k relevantným dokumentom a informáciám, ktoré
sa vzťahujú na predmetné podujatie.
1.4 Prijímateľ je povinný zaslať poskytovateľovi nasledovné:
- kópie faktúr súvisiacich s predmetom zmluvy
- doklady o úhrade týchto faktúr
- výstupy súvisiace s publicitou v súlade s bodom 1.2 tejto zmluvy (fotografie
z podujatia, fotografie s umiestnenými logami, plagát 1ks),
a to do 30 dní od ukončenia podujatia, inak je prijímateľ povinný finančnú odplatu vrátiť
bezodkladne na účet poskytovateľa.
1.5 Prijímateľ zodpovedá za pravdivosť a úplnosť poskytnutých informácií a dokumentov.
1.6 Poskytovateľ poskytne maximálnu súčinnosť pri príprave a schvaľovaní prezentačných
a propagačných materiálov.
Článok 2
ČAS PLNENIA ZMLUVY
2.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
Článok 3
ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1 Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančný príspevok vo výške 1.000,- € (slovom:
jedentisíc eur).
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá výška finančného príspevku je konečná
a nemenná.
3.3 Finančný príspevok uhradí poskytovateľ prevodom na účet prijímateľa najneskôr do
31.08.2022.
Článok 4
UKONČENIE ZMLUVY
4.1 Zmluva sa ukončuje jej splnením.
4.2 Zmluvu je možné predčasne ukončiť písomnou formou, a to výslovným súhlasom oboch
zmluvných strán na jednom dokumente.
4.3 V prípade ak nastanú také skutočnosti, ktoré znemožnia konanie podujatia (napr. vis major,
iné obojstranne uznané objektívne skutočnosti) táto zmluva zaniká a prijímateľ je povinný
vrátiť celú čiastku finančného príspevku podľa bodu 3.1 zmluvy na účet poskytovateľa do
16.09.2022.

Článok 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
5.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
5.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a zmluva
vyjadruje celú dohodu o obsahu tejto zmluvy. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne
obmedzenia, tvrdenia, oprávnenia, záväzky alebo sľuby ako tie, ktoré sú uvedené v tejto
zmluve.
5.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre poskytovateľa, jeden pre prijímateľa.
5.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou, a to s výslovným súhlasom oboch
zmluvných strán na jednom dokumente.
5.5 Ak niektoré ustanovenia zmluvy budú zmluvné strany, súd alebo iné kompetentné orgány
považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba
v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady
ako aj ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti. Zmluvné strany budú v takom
prípade postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo
neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a pre zmluvné strany právne záväzný
vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.
V Žiline, dňa 08.08.2022
Za poskytovateľa:

Za prijímateľa:

.................................................................
RNDr. Peter Dobeš
predseda

................................................................
Daniel Vričan
predseda

.......................................................................
Ing. Iveta Chabadová
výkonná riaditeľka

.......................................................................
Andrej Vričan
podpredseda

