
Zm|uva o poskytnutí nenávľatného finančného pľíspevku
z dotácie NsK č. 010219005

uzatvorená v zmysle $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka č,. 51311991 Zb. v zneni neskorších
pľedpisov medzi týmito zmluvnými stľanami:

Poskytovatel':
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Zastupený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (v tvare IBAN):
(ďalej len,,poskýovatel"')

oZ RADoŠIľxł
Bojná č. 589, 95ó 01 Bojná
42t13091
2022371230
Mgr. Jozef Stankovský, PhD., predseda oZ
OTP Banka Slovensko, a. s.
sK04 5200 0000 0000 1737 4818

a

Konečný užívatel': obecný futbalový klub Krtovce
Sídlo: Krtovce2,965 03 Kľtovce
IČo: 42046416
DIČ: 2021249582
Zasttryený: Zdeĺlko oľavec, pľedseda
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo úetu (v tvare IBAN): SK49 0900 0000 0002 6440 4340

(ďalej len ,,konečný uŽívateľ)

čHnok t
Predmet a účel zmluvy

1'1. Predmetom zmluvy o poskýnutí nenávratného finaněného prostriedku (ďalej len

,,zmluva") je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri
poskytovaní nenávľatného finančného pľíspevku (ďalej len ,,NFP") zo stľany
poskýovateľa konečnému uŽívateľovi na realizáchl aktivít pľojektu, ktoľý je predmetom
schválenej Žiadosti o NFP z dotácie NSK (ďalej len ,,ŽoNFP") na podporu dľžiteľov
regionálnej znaěky kvality a činnosti združeni a spolkov na vidieku Nitľianskeho kraja _
nástľoj 1 NSK.
Kód yýzvy: IA{SIU2019
Nazov projektu: Výmena druhej stľiedačky na ihrisku oFK Krtovce
Identifikaěné ěíslo projektu: 01 02 1 9005
Miesto realiztrcie pľojektu: Západné Slovensko, Nitriansky samospľávny kľaj, okres
Topoľčany, obec Krtovce.

1.2. Účelom tejto zmluvy je podpoľa implementácie Stratégie CLLD oZ RADOŠINKA a to

spolufinancovaním pľojektu konečného uŽivateľa z dotácie Nitrianskeho samosprávneho
kľaja (ďalej len ,,NSK") v zmysle Všeobecného zźwázného naľiadenia Nitrianskeho
samosprávneho kĺaja (ďalej len ,,VZN NSK") č,.2l20l7 o poskytovaní dotácií ztozpoět:tl
Nitrianskeho samospľávneho kraja na podporu dľžiteľov regionálnej značky kvality
a činnosti zdruŽeni a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja _ Nástroj 1 LEADER NSK,
Všeobecne ztlväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kľaja ě. 912018, ktoým sa
mení Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samospľávneho kľaja č. 2/2017 o
poskýovaní dotácií z rozpoětu Nitrianskeho samospľávneho kraja na podporu drŽiteľov



regionálnej znaěky kvality a činnosti združęni a spolkov na vidieku Nitrianskeho kľaja _

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

1.3. Pre účely tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty záväzné pri vysvetľovaní jednotlivých
ustanovení:
a) VZN NSK č. 2l20I] o poskytovaní dotácií z tozpočtu Nitrianskeho samosprávneho

kraja na podporu držitel'ov ľegionálnej značky kvality a ěinnosti združeni a spolkov na
vidieku Nitrianskeho kraja _ Nástroj 1 LEADER NSK,

b) VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja č:.9l20l8, ktoým sa mení VZN Nitrianskeho
samosprávneho kĺaja č. 2l20L7 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho
samosprávneho kľaja na podporu dľŽiteľov regionálnej znaěky kvality a činnosti
združeni a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja * Nástroj 1 LEADER NSK,

c) PM 1 Podpoľa dľŽitel'ov ľegionálnej značky kvality a ěinnosti združeni a spolkov na
vidieku Nitrianskeho kľaja -- NástĄ 1 LEADER NSK,

d) Stratégia CLLD oZ RADOSINKA.

článoľ 2
výdavky pľojektu a NFP

2.1 Poskýovateľ a koneěný uŽivateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) celkové oprávnené ýdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu l 326,53

EUR (slovom jeđentisíctľistodvadsaťšesť EUR a päťdesiattri centov EUR)'
b) poskýovateľ poskýne koneěnému uŽívateľovi nenávratný finančný pńspevok vo

ýške 1 300,00 EUR (slovom jedentisíctristo EUR), čo predstavuje 
'98 

oÁ z celkových
oiľávnených ýdavkov na rea|izáciu aktivít pľojekfu uvedených v Článku 2, bod 2.I,
písm. a) tejto zmluvy,

c) konečný uživateľ zabezpeěi vlastné zđroje Íinancovania projektu vo ýške 2 oÁ

(slovom dve peľcentá)- z celkoqých oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít
pľojektu uvedených v Clánku 2, bod 2'1, písm. a) tejto zmluvy a zabezpečí ďalšie
vlastné zdroje financovania pľojektu na úhľadu všetkých neopľávnených rnýdavkov

projektu.

2.2 Konečný uživateľ sa zaväzuje pouŽiť nenávľatný finančný príspevok výlučne na úhradu
celkových oprávnených qýdavkov narealiztrciu aktivít projektu a za splnenia podmienok
stanovených zmluvou.

2.3 oprávneným obdobím pre ýdavky je obdobie kalendárneho roka v ktorom bola udelená
dotácia NSK na pľojekt.

čhnolĺ 3
ĎaKie podmienky použitĺa dotácie

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

3.2 Koneěný uŽivateľ podpisom zmluvy akceptuje poskýovateľom použitý spôsob
financovania a to systémom ľefundácie.

3.3 Pľáva a povinnosti zmluvných strán ýslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
pľíslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka (zákon č:. 5131199l Zb. obchodný
zákonník v zneni neskorších predpisov) a zäkona č,. 58312004 Z. z. o rozpočtoých
pľavidlách územnej samosprávy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov.

3.4 Koneěný uŽívateľ musí kompletne zrea|izovať celý pľojekt a uhľadiť všetky výdavky



-

súvisiace s projektom z vlastných zdrojov, vľátane povinného spolufinancovania ešte
pľed podpisom zmluvy o poskýnutí NFP s poskytovateľom. Po podpise zmluvy oboma
zmluvnými stranami a po ríadobudnutí jej účinnosti konečný uživatel' predloŽí
manaŽérovi MAS vyričtovanie skutočne vynaloŽených výdavkov a poŽiada o refunđáciu
oprávnených výdavkov v súlade so zmluvou. Spolu so Žiadost'ou pľedloŽí všetky
potrebné účtovné doklady vľátane ostatnej dokumentácie k projektu (v zmysle
potľebných náleŽitostí uvedených v PM 1) a pľeukáŽe presnú výšku spolufinancovania
projektu. Následne na zttklrade uskutočnenej fozickej a finančnej kontroly na mięste bude
konečnému užívateľovi zo strany poskýovateľa na účet uvedený v zmluve, prevedený

. bezhotovostným prevodom nenávratný finančný príspevok v súlade s Clánkom 2, bod
2.1, písm. a) tejto zmluvy, ľesp. v percentuálnom pomere zcelkových oprávnených

ýdavkov projektu stanovenom v zmluve.

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

3.6 Konečný uŽivatel' je povinný ztlčtovať pridelenú dotáciu do 29.11.2019 v plnej qýške,
predloŽením žiadosti o ľefundáciu oprávnených výdavkov a súčasným predloŽením
povinných príloh, ktorými sú napľ. zmluva s víťazným dodávateľom, objednávka, dodací
list, faktúra, bankový Úpis, účtovné doklady, fotodokumentácia z ręalizácie projektu a
podporná dokumentácia.

3.7 Konečný uŽívatel' je povinný zabezpečiť maximálnu súčinnosť a komunikáciu s

manaŽérkol oZ RADOSINI(A pri spracovaní ročného zúčtovania dotácie a správy o
využiti dotácie zrozpočtu NSK (Nástroj 1 LEADER NSK) oZ RADoŠnirł v roku
2019 a predloŽiť na vyžiadanie aj ďalšie ľelevantné dokumenty, ktoré sú pre ich
spracovanie nevyhnutné.

3.8 Pri všetkých aktivitách vykonávaných v súvislosti s realizáciou konkrétneho pľojektu
v rámci implementácie dotáci e z rozpoětu NSK je konečný uživate|' povinný:
- pouŽívať logo LEADER NSK, slogan ,'Podporujeme rozvoj vidieka" a eľb

Nitrianskeho samospľávneho kľaja,
- zreteľne, jasne a čitatel'ne uviest' presný názov projektu,
- zreteľne, jasne a čitateľne uviesť oznam, že sa na financovaní projektu podieľa

Nitńansky samosprávny kraj, a to V nasledujúcom zneni'. ,,Tento pľojekt je
spolufi nancovaný z rozpoětls Nitľianskeho samospľávneho kraj ď'.

Vyššie uvedené náleŽitosti musia byť uvedené na faľebnej informačnej tabuli s bielym
podkladom vyrobenej z pevného mateńálu a s minimálnymi roanermi formáfu A4.
Informaěná tabuľa musí bý' umiestnená na dostupnom mieste v mieste rea|izácie
projektu. Dizajn manuál pľogramu LEADER NSK (vrátane pľopozícií informačnej
tabul e) j e dostupný na https : //www. leadernsk. slďpľirucky.html'

člĺnok 4
Záverečné ustanovenia

4'1 Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa povaŽuje za porušenie rozpoětovej
disciplíny v zmysle $ 31 zákona č:. 52312004 o rozpočtoých pravidlách verejnej spľávy a
o Zmene a doplnení niektoých zákonov. Żiadateľ, ktoý porušil ľozpoětovú disciplínu je
povinný neoprávnene pouŽitu ěasť pridelenej dotácie vrátiť poskytovateľovi.

4.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktoých kaŽdá zmluvná stľana obdrži
po jednom vyhotovení.



4.3 Zmluvuje moŽné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strĺĺn a to formou

písomných dodatkov.

4.4 Zmluvné strany si zmluvu pľeěítali, poľozumeli jej obsahu a pľehlasuj'b, že nebola

uzatvoľená v tiesni, aní zaneýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

4.5 Zmh,lva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných stľán a

účinnost' dňom nasleđujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke

www.ľadosinka.sk.

4.6 osoby podpisujúce tuto zmluvu vyhlasujú, Že sú oprávnené konať v mene anluvných

strrín.

V Boinei dňa 0tł' łl. Lilq V Krtovciach dňa 01 " ,t. 2on

Mgr. Jozef Stank{pľy, PhL)
pľeđseda oZ RAĎoŠmrĺ

zJuęlulu \.'lalvgv
predseda



Príloha č.1

RoZPoČET PRoJEKTU

lnformácie o konečnom užívateľovi (pred kladateľovi projektu)

obecný futbalový klub Krtovce

Krtovce

Krtovcé 2

956 03

Názov projektu: Výmena druhej striedačĘ na ihrisku oFK Krtovce

Podrobný položkový rozpočet projektu

Suma
2500,00 EUR

Zhrnutie žiadaného finančného príspevku

Suma

1326,53 EUR

z toho
1300,00 EUR

O,OO EUR

1300,00 EUR

26,53 EUR

1773,47 EUR

Tvp uŕdavku

Striedačka na ihrisku

Celkové oprávnené uýdavky projehu spolu

dotácia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kra.ja

bežné výdavky z dotócĺe NSK:

kapitólové výdovky z dotócie NSK:

spol ufinancovanie konečného užívateľa
(vÝšku spolufinancovonie podľa typu konečného užívateľa stanovuje PM 1)

Prípadné neoprávnené náklady projektu spolu

lČ-DPH2o21249582

Obec (mesto)

Ulica / číslo
domu

PSČ

DIC4204641.6

obchodné
meno

Sídlo právnickej

osoby

lČo


