
Zmluva o poskytnutí nenávľatného finančného príspevku
z dotácie NSK č. 010119007

uzatvoľená v zmysle $ 269 ods. 2 obchodného zákonník a č,. 5|3l199l Zb. v zneni neskorších
predpisov medzi týmito zmluvnými stľanami:

Poskytovatel':
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastupený:
Bankové spojenie:
Číslo úetu (v tvare IBAN):
(ďalej len,'poskýovateľ")

Konečný užívatel':
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zasttryený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (v tvaľe IBAN):

oZ RADoŠnrł
Bojná č. 589, 956 01 Bojná
4Ż1l3o9t
2022371230
Mgr. Jozef Stankovský, PhD., predseda oZ
OTP Banka Slovensko, a. s.

sK04 5200 0000 0000 1737 4818

Dušan Beláň BESAI
Bojná 68, 95ó 0l Bojná
11984724
1020446097
Dušan Beláň
Tatra banka, a. s.

sKl2 1100 0000 0029 2185 4755

a

(ďalej len ,,konečný uŽívateľ)

čhnok 1
Predmet a účel zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostńedku (ďalej len

,,zmluva") je úpľava zńluvných podmienok, práv a povinností zmluvných stľán pri

poskyovaní nenávratného finančného pľíspevku (ďalej len ,,NFP") zo stľany

poskytovateľa konečnému uŽívateľovi na realizźĺciu aktivít pľojektu, ktoľý je predmetom

schválenej Žiadosti o NFP z dotácie NSK (ďalej len ,,ŽoNFP") na podporu držiteľov

regionálnój znaěky kvality a činnosti združeni a spolkov na vidieku Nitrianskeho kľaja _

nástroj INSK.
Kőd vyny: 1A',ISIí2019
Názovprojektu: Rekonštrukcia a modemizáciaubýovacích kapacít v Raněi pod Babicou

Identifikačné ěíslo projektu: 0 1 01 1 9007
Miesto realizäcie pľojektu: Západné Slovensko' Nitriansky samosprávny kľaj, okľes

Topol'čany, obec Bojná.

1.2. Úěelom tejto zmluvy je podpora implementácie Stratégie CLLD oZ RADOŠINKA a to

spoluťrnancovaním projektu konečného uŽivateľa z dottĺcie Nitľianskeho samospľávneho

kľaja (ďalej len ,,NSK") v zmysle Všeobecného zźlväzného nariadenia Nitrianskeho

samospľávneho kĺaja (ďalej len ,,VZN NSK") č,.212017 o poskytovaní dotácií ztozpočtu
Nitriańskeho samospľávneho kĺaja na podporu dľŽiteľov ľegionálnej značky kvality

a činnosti združeni a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK,
Všeobęcne ztlvđzné nańadenie Nitľianskeho samosprávneho kraja ě. 9l20l8, ktorym sa

mení Všeobecne závđzné nańadenie Nitrianskeho samospľávneho kľaja č. 2l20I'I o

poskýovaní dotácií z rozpoětu Nitľianskeho samosprávneho kraja na podporu dľŽiteľov



ľegionálnej znaěky kvality a činnosti združeni a spolkov na vidieku Nitrianskeho kľaja -
Nástroj 1 LEADER NSK, a v súlade s Pľogramovým manuálom l (''ďalej len PM 1").

1.3. Pre účely tejto zrnluvy sú nasledujúce dokumenty ztwázné pri vysvetľovaní jednotlivých
ustanovení:
a) VZN NSK č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho

kľaja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združeni a spolkov na

vidieku Nitrianskeho kraja _ Nástroj 1 LEADER NSK,
b) VZN Nitńanskeho samosprávneho kraja č).9l20I8' ktoým sa mení VZN Nitrianskeho

samosprávneho kľaja ě. 212011 o poskytovaní dotácií z rozpoětu Nitrianskeho
samosprávneho kľaja na podporu drŽiteľov regionálnej značky kvality a činnosti
združeni a spolkov na vidieku Nitrianskeho kľaja - Nástroj 1 LEADER NSK,

c) PM 1 Podpoľa drŽiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združęni a spolkov na

vidieku Nitrianskeho kľaja - Nástroj 1 LEADER NSK,
d) Stratégia CLLD oZ RADOŠINKł.

čHnok 2
Výdavky projektu a NFP

2.1 Poskýovateľ a konečný uŽivateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) celkové opľávnené ýdavky na realizáciu aktivít pľojektu predstawjú sumu 4 210,53

EUR (slovom štyritisícdvestodesať EUR a päťdesiattri centov),
b) poskýovateľ poskýne konečnému uŽívateľovi nenávratný ťrnančný príspevok vo

ýške 4 000,00 EUR (slovom štyritisíc EUR), čo predstavuje 95 oÁ z celkových
oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít pľojektu uvedených v Clánku 2,bod 2.l,
písm. a) tejto zmluvy,

c) konečný uživateľ zabezpeěí vlastné zdroje ťlnancovania pĄektu vo výške 5 %

(slovom päť percent) z celkových opľávnených výdavkov na realizäciu aktivít projektu
uvedenýcľr v Člĺntu 2, bod 2.1, písm. a) tejto zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné
zdroje financovania projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov pľojektu.

2.2 Koneěný uživateľ sa zavänlje pouŽiť nenávľatný finančný pľíspevok ýlučne na úhradu
celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu a za splnenia podmienok
stanovených zmluvou.

2.3 oprźtvneným obdobím pre qýdavky je obdobie kalendárneho ľoka v ktoľom bola udelená
dotácia NSK na projekt.

čHnok 3
ĎaKĺe podmienky použĺtĺa dotácie

3.l Poskýnuté finaněné prostńedky sú účelovo viazané len na úěel, ktory je uvedený v
Čla*u 1 tejto zmluvy.

3.2 Konečný uŽivateľ podpisom zmluvy akceptuje poskýovateľom pouŽitý spôsob
financovania a to systémom ľefundácie.

3.3 Práva a povinnosti zmluvných stľán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka (zźtkon č,. 51311991 Zb. obchodný
zákonník v zneni neskorších pľedpisov) a zákona č. 583/2004 Z. z. o ľozpoětoých
praviđlách územnej samosprávy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov.

3.4 Koneěný užívateľ musí kompletne zrealizovať celý projekt a uhradiť všetky ýdaVky
súvisiace s projektom z vlastných zdrojov, vrátane povinného spolufinancovania ešte



pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP s poskytovateľom. Po podpise zmluvy oboma

zmluvnými stranami a po nadobudnutí jej účinnosti konečný uŽívateľ predloŽí

manažérovi MAS vyúčtovanie skutočne vynaloŽených výdavkov a poŽiada o refundáciu

oprávnených ýdavkov v súlade so zmluvou. Spolu so Žiadosťou predloŽí všetky
pótrebné účtovné doklady vrátane ostatnej dokumentácie k pĄektu (v zmysle
potrebných náleŽitostí uvedených v PM 1) a preukáŽe presnú výšku spolufinancovania
projektu. Následne na základe uskutočnenej fuzickej a finančnej kontroly na mieste buđe

konečnému uŽívateľovi zo stľany poskýovatel'a na účet uvedený v zmluve, prevedený

bezhotovostným prevodom nenávratný Íinančný príspevok v súladę s Clánkom 2, bod

2.1, písm. a) tejto zmluvy, resp. v percentuálnom pomeľe zcelkových oprávnených

ýdavkov projektu stanovenom v zmluve.

3.5 Konečný uživateľ je povinný umožnit'ýkon kontľoly na mieste.

3.6 Konečný uŽivateľ je povinný zučtovať pridelenú dotáciu do 29.11.2019 v plnej výške'
pľed|oŽením Žiadosti o refundáciu oprávnených výdavkov a súčasným pľedloŽením

povinných príloh, ktorými sú napľ. zmluva s víťazným dodávatel'om, objednávka, dodací

list, faktuľa, bankový lrýpis, účtovné doklady, fotodokumentácia z realizácie pľojektu a

pođporná dokumentácia.

3.7 Konečný uŽivatęľ je povinný zabezpeěiť maximálnu súěinnosť a komunikáciu s

manaŽéľkou oZ RADOŠINKA pri spracovaní ročného nlětovania dotácie a spľávy o

vyllžiti dotácie z rozpočtu NsrlNastroj 1 LEADER NSK) oZ RADoŠrNrcł v roku

zolg a predloŽiť na vyžiadanie aj ďalšie relevantné dokumenty, ktoľé sú pre ich
spľacovani e nevyhnutné.

3.8 Pń všetkých aktivitách vykonávaných v súvislosti s ľealizáciou konkrétneho pľojektu

v rámci implementácie dotácie zrozpoětuNSK je konečný uživateľ povinný:
- pouŽivať logo LEADER NSK, slogan ',Podporujeme 

rozvoj vidieka" a erb

Nitrianskeho samospľávneho kĺaja,
- zreteľne, jasne a čitateľne uviesť presný näzov projektu,
- ztęteľne, jasne a ěitateľne uviesť oznam) Žę sa na financovaní projektu podieľa

Nitľiansky samospľávny kĺaj, a to V nasledujúcom zĺeni: ,,Tento pľojekt je

spolufi nancovaný z r ozp oětu Nitrianskeho samo správneho kľaj ď'.

Vyššie uvedené náleŽitosti musia byt' uvedené na farebnej infoľmačnej tabuli s bielym
podkladom vyľobenej z pevného materiálu a s minimálnymi rozmermi formátu A4.
Infoľmačná tabuľa musí bý umiestnená na dostupnom mieste v mieste realizácie
projektu. Dizajn manuál programu LEADER NSK (vľátane propozícií infoľmačnej

tabul e) j e do stupný na https ://www. leadernsk. slďprirucky.html.

článoľ 4
Zá.ľerečné ustanovenia

4.1 Nedođržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa povaŽuje za porušenie ľozpočtovej

disciplíny v zmysle $ 31 zákona č:. 523lŻO04 o rozpočtoých pľavidlách verejnej spľávy a

o ,1nin"-u doplnení niektoých zákonov. Żiadateľ, ktoý porušil rozpočtovú disciplínu je

povinný neopľávnene pouŽitu časť pridelenej dotácie vrátiť poskýovateľovi.

4.Ż Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktoých každá zmluvná strana obdľŽí

po jednom vyhotovení.

4.3 Zm|uvuje možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to formou

písomných dodatkov.



4.4 Zm|lvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujű, Že nebola

uzatvorená v tiesni, anizaneýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. '

4.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zásfupcami oboch zmluvných strán a

úěinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na internetovej stránke

www.radosinka.sk.

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

V Bojnej dňa ,. łr, b47 V Bojnej aĺa ...4.c.....!!.:..?.(ę

za posKýtý$aÍei2í
Mgr. Jozef Startŕovský, PhD
predseda oZ RADoŠINre

za konečného užívateľ\-/
Dušan Belaň



Príłoha č.1

RoZPoČET PRoJEKTU

lnformácie o konečnom užívateľovi (oprávnenom žiadateľovi)

Dušan Beláň BESA|

Bojná

Bojná 68

9s6 01

sK1020446097

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia ubytovacích kapacít v Ranči pod Babicou

Podrobný položkouý rozpočet projektu

Suma

1905,62 EUR

2040,78 EUR

38,26 EUR

426,61EUR
1625,00 EUR

148,33 EUR
766,67 EUR
366,67 EUR

Zhrnutie rozpočtu projektu

Suma

4210,53 EUR

z toho
4000,00 EUR

O,OO EUR
4000,00 EUR

210,53 EUR

3IO7,47 EUR

Tvp rnŕdavku

Sanitačný materiál
Stavebný materiál
Elektrikársky materiál
Búracie práce

obkladacie práce

Elektrikárske práce

Vodoinštalačné práce

Sadrokartonážne práce

Celkové oprávnené ýdavĘ projektu spolu

dotácia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

bežné výdovky z dotocie NSK

kopitólové výdavky z dotócie NSK:

spolufinancova nie konečného užívatel'a
(výšku spoluÍinoncovanie podľo typu konečného užĺvateľo stonovuje PM 1)

Prípadné neoprávnené náklady projektu spolu

lČ-DPH1020446097

Obec (mesto)

Ulica / číslo
domu

PsČ

DlČ71984724

obchodné
meno

Sídlo právnickej

osoby

lČo


