
Zmluva o poskytnutí nenávratného Íinančného príspevku
z dotácie NSK č. 010119001

uzatvorená v zmysle $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka č,. 513ll99l Zb. v znení neskorších
predpisov medzi fýmito zmluvnými stranami:

PosĘtovatel':
Sídlo:
lČo:
DIČ:
ZastÚpený:
Bankové spojenie:
Čĺslo účtu (v fuare IBAN):
(ďalej len,,poskytovateľ")

Konečný užívatel':
Síđlo:
lČo:
DIČ:
Zasfupený:

Bankové spojenie:
Čĺslo ĺčtu (v fuare IBAN):
(ďalej len,,konečný uŽívateľ)

oz RADoŠlľxĺ
Bojnáč.589, 956 0l Bojná
4211309t
202237t230
Mgr. Jozef Stankovský, PhD., predseda oZ
OTP Banka Slovensko, a.s.
sK04 5200 0000 0000 1737 4818

Polhohospodárske družstvo rrRadošinka"
Nitrianska 5l2ll08,956 07 Veľké Ripňany
0020585 r

2020419566
Ing. Štefan Koľec, predseda predstavensfua
Ing. Peteľ ondrášek - podpredseda predstavenstva

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s
sK06 1111 0000 006607449012

a

čHnoľ 1
Predmet a účel zmluvy

l.l. Predmetom zmluvy o poskytnutí nenávratného ťrnančného prostriedku (ďalej len
,,zmlllvď') je úpľava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zm|uvných striĺn pri
poskýovaní nenávratného finančného príspevku (ďalej len ,,NFP") zo strany
poskýovatel'a koneěnému uŽívateľovi na rea|izáciu aktivít projektu, ktoý je predmetom
schválenej Žiadosti o NFP z dotźrcie NSK (ďalej len ',ŽoNFP") na podpoń drŽiteľov
regionálnej značky kvality a činnosti združeni a spolkov na viđieku Nitrianskeho kraja -
nástroj INSK.
Kód výzvy: 1A{SIí20I9
NĺŁov proj ektu: Materiálno-technologické vybavenie viniáľskej pľevádzky
Identifikaěné číslo projekfu: 01 01 l9001
Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Nitriansky samosprávny kĺaj, okĺes
Topoľčany, obec Vel'ké Ripňany, Radošina.

l.2. Účelom tejto zmluvy je podpora implementácie Stratégie CLLD oZ RADOŠINKA a to
spolufinancovaním projektu konečného užívateľa z dotácie Nitrianskeho samosprávneho
kĺaja (ďalej len ,,NSK") v zmysle Všęobecného záväzného nariadenia Nitrianskeho
samosprávneho kľaja (ďalej len 

',VZN NSK") č,.2l2at1 o poskytovaní dotácií zrozpobtu
Nitrianskeho Samosprávneho kĺaja na podporu drŽiteľov regionálnej značky kvality



a činnosti zdnňeni a spolkov na vidieku Nitrianskeho kľaja - Nástroj 1 LEADER NSK,
Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kľajač. 9l20|8'k1oqým sa
mení Všeobecne zépäzné naľiadenie Nitrianskeho samosprávneho kĺaja č. 2l20l7 o
poskýovaní dotácií z rozpoětu Nitrianskeho samosprávneho kĺaja na podporu drŽiteľov
regionálnej značky kvality a činnosti zdruŽeni a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja -
Nástľoj l LEADER NSK, a v súlade s Programorným manuálom 1 (,,ďalej len PM 1").

l.3. Pre účely tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenĘ záv'azné pri vysvetľovaní jednotliqých
ustanovení:
a) VZN NSK ě. 2l20I7 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho

kľaja na podporu držiteľov regionálnej znaěky kvality a činnosti združení a spolkov na
vidieku Nitrianskeho kľaja - Nástroj 1 LEADER NSK,

b) VZN Nitrianskeho samosprávneho krajač. 9/2018,kto4ým sa mení VZN Nitrianskeho
samosprávneho kĺaja č. 2l20I7 o poskýovaní dotácii z rozpočtu Nitrianskeho
samosprávneho kĺaja na podporu dľŽiteľov regionálnej znaěky kvaliĘ a činnosti
združem a spolkov na vidieku Nitľianskeho kraja _ Nástroj 1 LEADER NSK,

c) PM l Podpora drŽiteľov ĺegionálnej značky kvaliĘ a ěinnosti zdruŽeni a spolkov na
vidieku Nitrianskeho kľaja - Nástroj 1 LEADER NSK,

d) Stratégia CLLD oZ RADoŠnlre.

čHnok 2
Výdavky projektu a NFP

2.l Poskýovateľ a konečný užívateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) celkové oprávnené výdavky na ręalizácil aktivít projektu predstavujú sumu

4 42l,05EUR (slovom šĘritisícšĘristodvadsatJeden EUR a päť centov),
b) posĘrtovateľ poskýne konečnému uŽívatel'ovi nenávratný finančný pľíspevok vo

výške 4 200,00 EUR (slovom štyritisícdvesto EUR), čo predstavuj e 95 oÁ z celkových
oprávnených výdavkov narealizáciu akÍivít projektu uvedených v Članku 2,bod2.l,
písm. a) tejto zmluvy,

c) koneěný uživateľ zabezpeči vlastné zdroje financovania projektu vo výške 5 %
(slovom päť percent) z celkoqých oprávnených výdavkov na realizácitl aktivít projektu
uvedených v Čhnku 2, bod 2.l, písm' a) tejto zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné
zdroje financovania projektu na úhľadu všetkých neoprávnených výdavkov projektu'

2.2 Konečný uživateľ sa zaväzuje použiť nenávraĘi finančný pľíspevok výluěne na úhĺadu
celkových oprávnených qýdavkov na rea|izáciu aktivít projektu a za splnenia podmienok
stanovených zmluvou.

2.3 oprźxneným obdobím pre qýdavky je obdobie kalendárneho roka v ktorom bola udelená
dotácia NSK na projekt.

Čunoľ 3
Ďašie podmĺenĘ použitia dotácie

3.1 Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané len na účel, ktorý je uvedený v
Člrĺĺ*u l tejto zmluvy.

3.2 Konečný užívateľ podpisom zmluvy akceptuje poskytovateľom použitý spôsob
financovania a to systémom refundácie.

3.3 Práva a povinnosti zmluvných strĺán výslovne neupľavené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka (zźů<on č). 5I3lI99t Zb. obchodný



zákonník v znení neskorších predpisov) a ztkona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtoqých
pľavidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektoých zĺíkonov.

3.4 Konečný lživateľ musí kompletne zrea|izovať celý projekt a uhradiť všetky výdavky
súvisiace s projekÍom z vlastných zdrojov, vrátane povinného spolufinancovania ešte
pred podpisom zmluvy o poskybrutí NFP s poskytovateľom. Po podpise zmluvy oboma
zmluvn;ými stranami a po nadobudnutí jej účinnosti konečný užívateľ predloŽí
manaŽérovi MAS vyúětovanie skutočne vynaložených výdavkov a poŽiada o refundáciu
oprávnených výdavkov v súlade so zmluvou. Spolu so Žiadosťou predloŽí všetĘ
potrebné účtovné doklady vrátane ostatnej dokumentácie k pľojektu (v zmysle
potrebných náleŽitostí uvedených v PM l) a pľeukĺĺŽe pľesnú výšku spolufinancovania
projektu.Následne na zźlk|ade uskutočnenej ffzickej a ťrnančnej kontľoly na mieste bude
konečnému užívateľovi zo strany poskytovateľa na účet uvedený v zmluve, preveđený
bezhotovostným prevodom nenávratný finančný príspevok v súlade s Článkom 2, bod,
2.1, písm. a) tejto zmluvy, resp. v percentuálnom pomere z celkovýchoprávnených
qýdavkov projektu stanovenom v zmluve.

3.5 Konečný uživateľ je povinný umoŽniť qfkon kontroly na mieste.

3.6 Konečný uživateľ je povinný ztlětovať pridelenú dotáciu do 29.lI.20|9 v plnej qýške,
predložením žiadosti o refundáciu oprávnených qýdavkov a súčasným predložením
povinných príloh, ktoými sú napr. zmluva s víťazným dodávateľom, objednávka, dodací
list, faktura, bankový výpis, účtovné doklady, fotodokumentácia z realrizácie projektu a
podpomá dokumentácia.

3.7 Konečný užívateľ je povinný zabezpečiť maximálnu súčinnosť a komunikáciu s
manaŽérkou oZ RADOŠINKA pri spracovaní ročného zúčtovania dotácie a správy o
využití doüície z rczpoćtu NSK (Nástroj 1 LEADER NSK) oZ RADoŠnĺrł v roku
2019 a predložiť na vyžiadanie aj ďalšie relevantné dokumenty, ktoľé sú pľe ich
spracovanie nevyhnutné.

3.8 Pri všetĘých aktivitách vykonávaných v súvislosti s realizáciou konkrétneho projektu
v ľámciimplementácie dotĺície zrozpoětuNSK je koneěný uŽívateľ povinný:
- pouŽívať logo LEADER NsK, slogan ,,Podporujeme rozvoj vidieka" a erb

Nitńanskehosamosprávneho kľaj a,
- zretel'ne, jasne a čitateľne uviesť presný nźnov projekľu,
- zreteľne, jasne a ěitateľne uviesť oznam, že sa na ťtnancovaní projekfu podieľa

Nitriansky samosprávny kraj, a to v nasledujúcom zneni: ''Tento projekt je
spolufi nancovaný z rozpoětu Nitrianskeho samosprávneho kĺaj a".

Vyššie uvedené náležitosti musia byť uvedené na faľebnej informačnej tabuli s bielym
pođkladom vyrobenej z pevného materiálu a s minimálnymi rozmermi formáfu A4.
Infoľmačná tabuľa musí byť umiestnená na dosfupnom mieste v mieste rcalizźrcie
pľojektu' Dizajn manuál progfttmu LEADER NSK (vrátane pľopozícií informaěnej
tabule) j e dostupný na https : //www. leadernsk. sVprirucky. html.

čunot 4
Zá.ľerećné ustanovenĺa

4.1 Neđodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa povaŽuje za porušenie rozpočtovej
đisciplíny v zmysle $ 31 zákona ě. 52312004 o rozpočtoqich pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektoých zákonov. Żiadateľ, ktoý porušil rozpoětovú disciplínu je
povinný neoprávnene použitu časť pridelenej dotácie vrátiť poskýovateľovi.



4.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktoých každá zmluvná strana obdľží po
jednom vyhotovení.

4.3 Zmluvlje moŽné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strĺĺn a to formou
písomných dodatkov.

4.4 Zm|uvné strany si zmluvu prečítali, poľozumeli jej obsahu a prehlasujű, že nebola
uzatvorená v tiesni, arń zanevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

4.5 Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej strlĺnke
www.radosinka.sk.

4.6 osoby podpisujúce tuto zmluvu vyhlasujú, Že sú oprávnené konať v mene zmluvných
strlĺn.

V Bojnej aĺa...Q!,,../!,..kł.l Vo Veľkých Ripňanoch dňa ....8Ź:./!;...&.ĺq

za posk}dogĄtelh/
Mgr. Jozef stanľoý1śt1', PhD
predseda oZ RADbŠnĺrĺ

za koneěného uŽívateľa
Ing. Štefan Korec
predseda predstavenstva

Ing. Peter ondrášek
podpredseđa predstavenstva

Pol'nohospodárske druŽswo ŕł)
'' Rádo$nůr' Vellĺé Ripňanyv

Nibianska 5l2lt08 veĺké Ripňany 956 07
IČo:0020585l IČ opH: sK2o204l9566
Zápis : oR oS Nitra. odĺliel; Dĺ,, vl, !, l6N



Príloha č.1

RoZPoČET PRoJEKTU

lnformácie o konečnom užívateľovi (oprávnenom žiadateľovi)

Pol'nohospodárske d ružstvo "Radošinka"

Vel'ké Ripňany

Nitrianska 572/708

956 07

sK 2020419566

Názov projektu : Materiá lno-tech n ologické vybaven ie viná rskej prevádzky

Podrobný položkoý rozpočet projektu

Suma
2016,00 EUR

2016,00 EUR

496,53 EUR

730,00 EUR

215,70 EUR

118,52 EUR

Zhrnutie rozpočtu projektu

Suma

4421,05 EUR

z toho
4200,00 EUR

4200,00 EUR

O,OO EUR

221,05 EUR

L77T,7O EUR

Tvp uŕdavku
Barrique sud AMBROSIA - Complex
3 kusv
Barrique sud AMBROSIA - Sweet
3 kusv
Stojan na barrique sudy
3 kusy
Dubové dosky Ministave French AMBRoSlA
2 balenia
Dubové kocky AMBRoSlA _ Viniblock French oak Complex 10 kg

1 balenie
Dubové chipsy - Chips oakVin French oak Complex 10 kg

1 balenie

Celkové oprávnené uidavĘ projektu spolu

dotácia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

bežné výdavky z dotócie NSK:

kapitolové výdovky z dotóCie NsK:

spolufinancova nie konečného užívatel'a
(výšku spolufinoncovanie podľo typu konečného užĺvoteľo stanovuje PM 1)

Prípadné neoprávnené náklady projektu spolu

lČ-DPH2020419566

Obec (mesto)

Ulica / číslo
domu

PsČ

DlČ00205851

obchodné
meno

SÍdlo právnickej

osoby

lČo


