
Zm|uva o poskytnutĺ nenávľatného finančného pľíspevku
z dotácie NSK č. 010219003

uzatvorená v zmysle $ 269 ods. 2 obchodného zákonníkač,.5l3ll99l Zb. v zneni neskoľších
predpisov medzi týmito zmluvnými stľanami:

Poskytovatel':
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastűpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (v tvaľe IBAN):
(ďalej len,,poskytovateľ")

oZ RADoŠnxł
Bojnáč.589, 956 01 Bojná
42rt3091
2022371230
Mgr. Jozef Stankovský, PhD., predseda oZ
OTP Banka Slovensko, a. s.
sK04 s200 0000 0000 1737 4818

Občianske združenĺe Šuriančanka
Šurianky 130,951 26 Šurianky
42206901

Eva Kondelová, predseda
Poštová banka, a. s'
sKl2 6500 0000 000020323675

a

Konečný užívatel':
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Zastupený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (v tvaľe IBAN):
(ďalej len,,konečný uŽívatel')

Člĺnoľ 1

Pľedmet a účel zmluvy

l.l ' Pľedmetom zmluvy o poskýnutí nęnávľatného finaněného pľostriedku (d'alej len

,,Zmluva") je úpľava zmlur'ných podmienok, prźx a povinností zmluvných strán pri
poskytovaní nenávratného finančného pľíspevku (ďalej len ,,NFP") zo stľany
poskytovateľa konečnému uŽívateľovi na ręalizácíu aktivít pľojektu, ktoľý je pľedmetom
śchválenej Žiadosti o NFP z dotácie NSK (d'alej len ,,ŽoNFP") na podporu drŽitel'ov
ľegionálnej značky kvality a činnosti zdtlžení a spolkov na vidieku Nitľianskeho kľaja _
nástľoj 1 NSK'
Kóc1výzvy: lAISK/2019
Názov projektu: Akoľdeon pľe Folklórny súbor Šuľiančanka
Identiťlkačné čĺslo projektu: 0l02l9003
Miesto realrizácię pľojektu: Západné Slovensko, Nitriansky samospľávny kľaj, okĺes
Nitľa, obec Šurianky.

l'2. Účelom tejto zmluvy je podpoľa implementácie Stratégie CLLD oZ RADOŠINKA a to
spolufinancovaním pľojektu konečného ĺlŽivatęľa z dotźrcie Nitrianskeho samospľávneho
kľaja (ďalej len ,,NSK") v zmysle Všeobecného ztlväzného nariadenia Nitľianskeho
samosprávneho kľaja (d'alej len ',VZN NSK") č,.2l20l7 o poskytovaní dotácii z tozpočtu
Nitľianskeho Samospľávneho kľaja na podporu dľŽiteľov ľegionálnej značky kvality
a činnosti zdrvženi a spolkov na vidieku Nitľianskeho kľaja _ Nástroj 1 LEADER NSK,
Všeobecne záväzné naľiadenie Nitľianskeho samosprávneho kraja ć,. 9l20I8, ktoým sa
mení Všeobecne záväzné naľiadenie Nitľianskeho Samosprávneho kľaja č. 2l20I7 o
poskytovaní dotácií z ľozpočtu Nitľianskeho samospľávneho kraja na podpoľu dľŽiteľov



regionálnej znaćky kvality a činnosti združeni a spolkov na vidieku Nitrianskeho kľaja _

Nástroj 1 LEADER NSK, a v súlade s Programovým manuálom 1 (,,ďalej len PM 1").

1.3. Pre účely tejto znluvy sú nasledujúce dokumenĘ ztxäzné pľi vysvetľovaní jednotliých
ustanovení:
a) VZN NSK č. 2l20l7 o poskytovaní dotácií z roryočtv Nitrianskeho samosprávneho

kľaja na podporu drŽiteľov regionálnej značky kvaliĘ a činnosti združeni a spolkov na

vidieku Nitľianskeho kraja _ Nástroj 1 LEADER NSK,
b) VZN Nitrianskeho samosprávneho kľaja č.9l20l8, ktoľým sa mení VZN Nitrianskeho

samosprávneho kľaja č. 2l20l7 o poskytovaní dotácií z rozpoětu Nitrianskeho
samosprávneho kĺaja na podporu dľŽiteľov regionálnej znaćky kvality a činnosti
združeĺí a spolkov na vidieku Nitrianskeho kĺaja - Nástroj 1 LEADER NSK,

c) PM 1 Podpoľa drŽiteľov ľegionálnej značky kvality a činnosti združeni a spolkov na
vidieku Nitľianskeho kľaja _-Nástľoj 1 LEADER NSK,

d) Stratégia CLLD oZ RADOSINKA.

člĺnok 2
Výdavky projektu a NFP

2.1 Poskytovateľ a konečný lživateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) celkové oprávnené ýdavky na realiztrciu aktivít projekfu pľedstavujú sumu 2 524'50

EUR (slovom dvetisícpäťstodvadsaťštyri EUR a päťdesiat centov),
b) poskýovateľ poskýne konečnému užívateľovi nenáwatný finančný príspevok vo

ýške 2474,0I EUR (slovom dvetisícštyristosedemdesiatštyri EUR ajeden cent), čo
predstavuje 98 % z celkoých opľávnených ýdavkov na realizáciu aktivít projektu
uvedených v Čtanm Z,boő 2.1, písm. a) tejto zmluvy,

c) konečný vživateľ zabezpećí vlastné zdroje financovania projektu vo výške 2 Yo

(slovom dve peľcentä)-z celkoých oprávnených výdavkov na realizźtciu aktivít
pľojektu uvedených v Členh Z,bod 2.l, písm. a) tejto zĺlluvy azabezpečí ďalšie
vlastné zdroje financovania projektu na úhradu všeĘých neoprávnených výdavkov
projektu.

2.2 Konečný vživateľ sa zavänje pouŽiť nenáwatý finaněný pľíspevok ýučne na úhľadu
celkoqých opľávnených ýdavkov narea|izáciu aktivít projekfu a za splnenia podmienok
stanovených znluvou.

2.3 oprávneným obdobím pre výdavky je obđobie kalendárneho roka v ktorom bola udelená
dotácia NSK na projekt.

čHnok 3
ĎaKĺe podmienky použĺtia dotácĺe

3.1 Poskýnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané len na účel, ktoý je uvedený v
Čtĺntu 1 tejto zmluvy.

3.2 Konečný uŽivateľ podpisom zmluvy akceptuje poskýovateľom pouŽiý spôsob
financovania a to systémom refundácie.

3.3 Práva a povinnosti zmluvných strán qýslovne neupravené touto znluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka (zźtkon č,. 5I3ll99I Zb. obchođný
żákonník v zneni neskorších pľedpisov) a zákona ě. 583/2004 Z. z. o rozpočtoých
pravidlách územnej samosprávy a o änene a doplnení niektoých zákonov.

3.4 Koneěný uŽivateľ musí kompletne zręalizovať celý projekt a uhradiť všetĘ ýdavky



súvisiace s pľojektom z vlastných zdrojov, vrátane povinného spolufinancovania ešte
pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP s poskytovatel'om. Po podpise zmluvy oboma
zmluvnými stľanami a po nadobudnutí jej účinnosti konečný uživatel' predloŽí
manaŽéľovi MAS vyúčtovanie skutočne vynaloŽených výdavkov apožiada o refundáciu
oprávnených výdavkov v súlade so zmluvou. Spolu so žiadosťou pľedloŽí všetky
potrebné účtovné doklady vľátane ostatnej dokumentácie k pľojektu (v zmysle
potrebných náleŽitostí uvedených v PM 1) a preukáže presnú výšku spoluÍinancovania
pľojektu. Následne naztlk|ade uskutočnenej fyzickej a Íinančnej kontľoly na mieste bude
konečnému uŽívatel'ovi zo strany poskytovatel'a na účet uvedený v zmluve, pľevedený
bezhotovostným prevodom nenávratný ťrnaněný príspevok v súlade s Článkom 2, bod
2.1, písm. a) tejto zm|uvy, ręsp. v percentuálnom pomęľe zcelkových oprávnených
vydavkov pľojektu stanovenom v zmluve'

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

3.6 Konečný užívateľ je povinný zučtovať pľidelenú dotáciu do 29.1L2019 v plnej výške,
predloŽením Žiadosti o refundáciu opľávnených výdavkov a súčasným predloŽením
povinných pľíloh, ktorými sú napľ. zmluva s vít'azným dodávateľom' objednávka, dodací
list, faktúľa, bankový výpis, účtovné doklady' fotodokumentácia z realizácie projektu a
podpomá dokumentácia.

3.7 Konečný užívatel' je povinný zabezpeěit' maximálnu súčinnost' a komunikáciu s
manažérkou oZ RADOŠINKA pri spľacovaní ročného zučtovania dotácie a spľávy o
využiti dotácie z rozpoětu NSK Q.,Iástľoj 1 LEADER NSK) oZ RADoŠNrł v ľoku
2019 a pľedloŽiť na vyžĺadanie aj ďalšie relevantné dokumenty, ktoľé sú pre ich
spracovanie nevyhnutné.

3.8 Pri všetkých aktivitách vykonávaných v súvislosti s realizáciou konkľétneho projektu
v rámci implementácie dotáci e z rozpočtu NSK je koneěný užívateľ povinný:
- pouŽívať logo LEADER NSK, slogan ,,Podporujeme ľozvoj vidiekď' a erb

Nitľianskeho samosprávneho kľaj a,
- zreteľne,jasne a čitateľne uviest'presný názov projektu,
- zręteľne, jasne a čitateľne uviest' oznam, že sa na financovaní pľojektu podieľa

Nitriansky samospľávny kľaj, a to V nasledujúcom zneni: ,,Tento pľojekt je
spo lufi nancovaný z r ozpo č,tu N itľianskeho samo správneho kraj a".

Vyššie uvedené náleŽitosti musia bý' uvedené na farebnej informačnej tabuli s bielym
podkladom vyrobenej z pevného materiálu a s minimálnymi rozmermi formátu A4.
Inťoľmačná tabul'a musí bý' umiestnená na dostupnom mieste v mieste realizácie
pľojektu. Dizajn manuál pľogramu LEADER NSK (vľátane propozícií inÍbľmačnej
tabule) j e do stupný na http s : //www' leadeľnsk' slďpľirucky. html.

čHnok 4
Záxerečné ustanovenĺa

4'l NedodĺŽanie podmienok dohodnutých v zmluve Sa povaŽuje za porušenie rozpočtovej
disciplíny v zmysle $ 31 zákonaě.52312004 o rozpočtových pravidlách verejnej spľávy a
o Zmene a doplnení niektorých zákonov. Żiadateľ, ktoý porušil ľozpočtovú disciplínu je
povinný neoprávnene pouŽitú časť pľidelenej dotáci ę vrátiť poskytovateľovi.

4'2 ZmIuva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdtží
po jednom vyhotovení



4.3 Zmluvu je moŽné zmenit' len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to formou
písomných dodatkov.

4.4 Zmluvné stľany si zmluvu pľečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola
uzatvorcná v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

4.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na internetovej stránke
www.ľadosinka.sk.

4.6 osoby podpisujúce túto zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných
strán.

V Bojnej aĺa .'9.!.:!.!.,.?9!.3. V Šuriankach dňa ..9.|.:.!.l..:.3.1.l.?

L4 ľvurlslłłfŕf l Ę

Mgr. Jozef Stanko\{k1i, PhD
pľedseda oZ RADoŠnĺrł

Eva Kondelová
pľedseda



Príloha č.1

RoZPoČET PRoJEKTU

lnformácie o konečnom užívateľovi (oprávnenom žiadateľovi)

občianske združenie Šurianča nka

Šuria nky

Šurianky 130

951.26

Názov projektu: Akordeón pre Folklórny súbor šuriančanka

Podrobný položkorný rozpočet projektu

Suma

2524,50 EUR

Zhrnutie rozpočtu projektu

Suma

2524,50 EUR

z toho
2474,O1" EUR
2474,0I EUR

O,OO EUR

50,49 EUR

O EUR

Tvp uídavku
Akordeón

Celkové oprávnené uýdavĘ projektu spolu

dotácia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

bežné výdavky z dotócie NSK.

kopitólové výdovky z dotócie NSK:

spolufinancovanie konečného užívatel'a
(výšku spolufĺnoncovonie podľo typu konečného užĺvateľa stonovuje PM J.)

Prípadné neoprávnené náklady projektu spolu

IC-DPH

Obec (mesto)

Ulica / číslo
domu

PSČ

DlČ42206901

obchodné
meno

Sídlo právnickej

osoby

lČo


