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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ  

FINANČNEJ DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA TRNAVA V ROKU 2014 

 

 

Mesto Trnava, Hlavná ul. č. 1, 917 01 Trnava 
 

v zastúpení Ing. Vladimírom Butkom – primátorom mesta 

 

Bankové spojenie:  VÚB, a. s., pobočka Trnava 

č. ú. 26925-212/0200 

IČO: 00 313 114,  

DIČ: 202 117 5728 

 

ako poskytovateľ dotácie (ďalej iba „mesto“) 

a 

 

Mestská televízia Trnava, s. r. o., Hlavná ul. č. 1, 917 01 Trnava 
 

v zastúpení  Mgr. Miroslavom Hrubým, konateľom spoločnosti 

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 10172/T 

Bankové spojenie:  ČSOB, a. s., pobočka Trnava 

č. ú. 4007997681/7500 

IČO: 36 219 681  

DIČ: 202 137 6280 

IČ DPH: SK202 137 6280 

 

Ako príjemca dotácie (ďalej iba „príjemca“) 

 

 

uzatvárajú podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a v súlade so Všeobecne záväzným 

nariadením mesta Trnava č. 423  túto  

 

 

zmluvu o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Trnava v roku 2014 

 

 

I. 

 

1) Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 656/2013 zo dňa 10. 12. 2013 

bol schválený rozpočet mesta Trnava na rok 2014, súčasťou ktorého je poskytnutie  

dotácie pre príjemcu, na rok 2014 vo výške 115 000,00 eur, podľa programu 12. - 

Vzťahy s verejnosťou, podprogram 12.1. „Propagácia a prezentácia mesta“, položka 

12.1.1.3 Granty – dotácia pre Mestskú televíziu Trnava, s.r.o. 
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2) Mesto Trnava v zmysle schváleného rozpočtu mesta Trnava na rok 2014  poskytuje na základe 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s VZN č. 423  príjemcovi finančnú 

dotáciu vo výške 115 000,00 EUR, slovom jednostopätnásť tisíc eur. 

 

3) Finančná dotácia podľa ods. 2 tohto článku zmluvy sa príjemcovi poskytuje na jeho 

činnosť za účelom dôslednej a pravidelnej informovanosti občanov mesta Trnava o 

činnosti a práci primátora mesta, zástupcov primátora mesta, radnice, mestského 

zastupiteľstva, mestského úradu a výkone ich kompetencií, na zabezpečenie 

komunikačných projektov súvisiacich s ich prácou, ako aj na informovanie občanov 

mesta Trnava o novinkách v oblasti legislatívy, ekonomiky, obchodu, kultúry a športu 

a o iných aktuálnych informáciách. 

 

4) Príjemca finančnú dotáciu poskytnutú podľa odseku 1 tohto článku prijíma. 

 

5) Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú finančnú dotáciu použije výlučne na účel 

uvedený v odseku 3 tohto článku zmluvy. 

 

 

 

II. 

 

 

1) Finančnú dotáciu podľa čl. I ods. 2 tejto zmluvy   Mesto Trnava poskytne na základe 

tejto zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet príjemcu uvedený v záhlaví 

tejto zmluvy, a to v nasledovných 12 mesačných splátkach: 

 

 1. až 11. splátka, každá vo výške 9 583,00 EUR, slovom 

deväťtisícpäťstoosemdesiattri  EUR, za obdobie január 2014 až november 2014 a 12. 

splátka za mesiac december vo výške  9 587,00 EUR (slovom 

deväťtisícpäťstoosemdesiatsedem EUR). 

 

Všetky splátky budú splatné vždy do 10. dňa kalendárneho mesiaca počnúc mesiacom 

január 2014. 

 

 

2) Mesto vyhlasuje a príjemca berie na vedomie, že Mesto bude poskytovať príjemcovi 

finančnú dotáciu podľa čl. I ods. 2 tejto zmluvy spôsobom uvedeným v odseku 1 tohto 

článku, iba v prípade, že bude mať k dispozícii dostatok zdrojov na krytie 

rozpočtových výdavkov mesta Trnava. 

 

 

III. 

 

1) Príjemca je povinný vyčerpať poskytnutú finančnú dotáciu najneskôr do 31. 

decembra 2014. 

 

2) Príjemca sa zaväzuje zúčtovať poskytnutú finančnú dotáciu v súlade s príslušnými 

ustanoveniami VZN č. 423.  
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3) Mesto Trnava si týmto zároveň vyhradzuje právo kontroly hospodárneho, efektívneho, 

účelného a účinného spôsobu použitia poskytnutej finančnej dotácie. 

4) V prípade, ak príjemca nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie podľa odseku 2 tohto 

článku alebo, ak použije finančnú dotáciu poskytnutú podľa tejto zmluvy na iný účel, 

ako bol určený a uvedený v tejto zmluve, je povinný finančnú dotáciu vrátiť na účet 

Mesta Trnava, 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. 

 

 

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 a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými 

stranami. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých Mesto Trnava obdrží 

dva rovnopisy a príjemca jeden rovnopis. 

 

 

 

 

V Trnave dňa:  16. decembra 2013 

 

 

 

Za Mesto Trnava:      Za Mestskú televíziu Trnava, s. r. o.: 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Butko, v.r.    Mgr. Miroslav Hrubý, v.r. 

primátor mesta                konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 

 


