
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z dotácie NsK č. 01021900ó

uzatvorená v zmysle $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka ě. 5l3/l991r Zb. v zneni neskorších
predpisov mędzi týmito zmluvnými stranami:

Poskytovatel':
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastiryený:
Bankové spojenie:
Číslo úetu (v tvaľe IBAN):
(ďalej len,,poskýovatel"')

OZ RADOSINKA
Bojná ě. 589, 956 01 Bojná
42r13091
2022371230
Mgľ. Jozef Stankovský, PhD., pľedseđa oZ
OTP Banka Slovensko, a. s.
sK04 s200 0000 0000 1737 4818

Pol'ovnícke zdľuženie
Čakajovce 32, g5143 Čakajovce
35593733
2021083867
Jozef Bíro, predseda
Slovenská sporiteľňa, a. s.

SK2ó 0900 0000 0000 3124 1974

a

Konečný užívatel':
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastiryený:.
Bankové spojenie:
Číslo úotu (v tvaľe IBAN):
(ďalej len ,,konečný užívateľ)

čHnok 1
Predmet a účel zmluvy

l.l.Predmetom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného pľostriedku (ďalej len

,,zm|uva") je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri
poskytovaní nenávľatného finančného príspevku (ďalej len ,,NFP") zo strany
poskýovateľa konečnému užívateľovi na rea|izźrciu aktivít projektu, ktoý je predmetom
schválenej Żiadosti o NFP z dotźrcie NSK (d'alej len ,,ŽoNFP") na podporu držiteľov
regionálnej znaěky kvality a činnosti zdruŽeni a spolkov na vidieku Nitrianskeho kĺaja _

nástroj 1 NSK.
Kód výzvy: 1A{SK/2019
Názov pľojektu: Vybudovanie skladových priestoľov pre zefektívnenie činnosti
organizácie
Identifikačné číslo projektu: 0 1 02 1 9006
Miesto realizäcię projektu: Západné Slovensko, Nitriansky samosprávny kraj, okres
Nitra, obec Čakajovce.

1.2. Účelom tejto zmluvy je podpoľa implementácie Stľatégie CLLD oZ RADOŠINĺ<A a to

spoluťtnancovaním pľojektu koneěného uživateľa z dotácie Nitrianskeho samospľávneho
kĺaja (ďalej len ,,NSK") v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Nitrianskeho
samospľávneho kľaja (d'alej len ,,VZN NSK") č,.2l20l7 o poskytovaní dotácií zrozpočta
Nitrianskeho samosprávneho kľaja na podporu drŽiteľov regionálnej značky kvality
a činnosti zdruŽení a spolkov na vidieku Nitńanskeho kľaja - Nástľoj 1 LEADER NSK,
Všeobecne ztyäzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kľaja ě. 9l20l8, ktoým sa
mení Všeobecne záv'äzné nariadenie Nitrianskeho samospľávneho kľaja č. 2120|7 o



poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitľianskeho samospľávneho kraja na podporu dľžiteľov
regionálnej znaělry kvality a činnosti združeni a spolkov na vidieku Nitľianskeho kľaja _
Nástroj 1 LEADER NSK, a v súlade s Programovým manuálom 1 (',ďalej len PM 1").

1.3. Pre účely tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty záväzné pri vysvetľovaní jednotliých
ustanovení:
a) VZN NSK č. 212017 o poskýovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho

kraja na podporu drŽiteľov regionálnej znaěky kvality a činnosti združęni a spolkov na
vidieku Nitrianskeho kľaja _ Nástľoj 1 LEADER NsK,

b) VZN Nitrianskeho samospľávneho kraja č,.9l20l8, ktoľým sa mení VZN Nitľianskeho
samosprávneho kľaja č. 212017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu Nitrianskeho
samosprávneho kraja na podporu drŽiteľov regionálnej znaěĘ kvaliĘ a činnosti
zdraŽeni a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja _Nástroj 1 LEADER NSK,

c) PM 1 Podpora dľžiteľov regionálnej značĘ kvality a činnosti združeni a spolkov na
vidieku Nitrianskeho kľaja _-Nástroj 1 LEADER NSK,

d) Stratégia CLLD oZ RADOSINKA.

čtánok 2
Výdavky pľojektu a NFP

2.l Poskytovateľ a konečný uŽívatel'sa dohodli na nasledujúcom:
a) celkové oprávnené ýdavĘ na rea|izźrciu aktivít projektu predstavujú sumu 2133,00

EUR (slovom đvetisícstotridsaťtri EUR)'
b) poskytovateľ poskytne konečnému užívatel'ovi nenávratný finančný príspevok vo

'rýške 2 090,34 EUR (slovom dvetisícdeväťdesiat EUR a tľiđsaťštyri centov), čo
predstavuje 98 % z celkoých opľávnených ýdavkov na realizźlciv aktivít projektu
uvedených v Člrĺntu 2, bod 2.1, písm. a) tejto zmluvy,

c) konečný uživateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu vo ýške 2 %o

(slovom dve percentá) z celkových oprávnených ýdavkov na rea|izáciu aktivít
projektu uvedených v Članm Z,bođ 2.l, písm. a) tejto anluvy azabezpećí ďalšie
vlastné zdroje ťrnancovania pĄektu na úhradu všetkých neoprávnených ýdavkov
pĄektu.

2.2 Koneěný uŽivateľ sa zaväruje pouŽiť nenávratný finančný príspevok qýlučne na úhĺadu
celkoqých oprávnených výdavkov narealiztĺciu aktivít projekfu a za splnenia podmienok
stanovených znluvou.

2.3 optávneným obdobím pľe výdavky je obdobie kalendáľneho roka v ktorom bola udelená
dotácia NSK na projekt.

člĺnoľ 3
ĎaBie podmienky použitia dotácie

3.1 Poskytnuté finaněné prostľiedky sú úěelovo viazarlé len na účel, ktoý je uvedený v
Člĺntu 1 tejto zmluvy.

3.2 Konečný uŽivateľ podpisom zmluvy akcepĘe posĘrtovateľom pouŽiý spôsob
financovani a a to systémom ľefundácie.

3.3 Práva a povinnosti zmluvných strán qýslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
pľíslušnými ustanoveniami obchodného zfüonníka (zákon ě. 5I3ll99I Zb. obchodný
zźl<onnik v znení neskorších predpisov) a zźtkoĺa č,. 58312004 Z. z. o ľozpoětoqých
pravidlách územnej samospľávy a o znene a doplnení niektoých zákonov.



3.4 Konečný uživateľ musí kompletne zľealizovať celý projekt a uhradiť všetky výdavky
súvisiace s projektom z vlastných zdrojov, vľátane povinného spolufinancovania ešte

pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP s poskýovateľom. Po podpise zmluvy oboma
znluvnými stranami a po nadobudnutí jej účinnosti konečný uŽívateľ pľedloŽí
manaŽérovi MAS vyričtovanie skutočne vynaloŽených výdavkov a požiada o refundáciu
oprávnených výdavkov v súlade so zmluvou. Spolu so Žiadosťou predloŽí všetky
potrebné účtovné doklady vľátane ostatnej dokumentácie k projektu (v zmysle
potľebných náleŽitostí uvedených v PM 1) a preukáŽe presnú výšku spolufinancovania
projektu. Následne na zák|ade uskutočnenej szickej a finančnej kontroly na mieste bude
konečnému uŽívateľovi zo strany poskýovateľa na účet uvedený v zmluve' pľevedený

bezhotovostným prevodom nenávratný finančný príspevok v súlade s Clánkom 2, bod
2.1, písm. a) tejto zmluvy, resp. v percenfuálnom pomere zcelkových opľávnených

ýdavkov projektu stanovenom v zmluve.

3.5 Konečný uŽívateľ je povinný umoŽniť výkon kontroly na mieste.

3.6 Konečný użívateľ je povinný zúčtovat'pridelenú dotáciu do 29J1.2l1g v plnej výške,
pľedložením Žiadosti o refundáciu oprávnených výdavkov a súčasným predložením
povinných príloh, ktoými sú napr. zmluva s viťazným dodávateľom' objednávka, dodací
list, faktúra, bankový 

'ýpis, 
úětovné doklady' fotodokumentácia z realizácie pľojektu a

podpomá dokumentácia.

3.7 Koneěný uživateľ je povinný zabezpeěiť maximálnu súčinnost' a komunikáciu s

manaŽéľkou oZ RADOŚINI(A pń spľacovaní ročného zúčtovania dotácie a správy o

vyllžiti dotácie z rozpoětu NSK (Nástroj 1 LEADER NSK) oZ RADoŠINre v roku
2019 a predloŽiť na vyŽiadanie aj ďalšie relevantné dokumenty, ktoré sú pre ich
spľacovanie nevyhnutné.

3.8 Pľi všetkých aktivitách vykonávaných v súvislosti s realizáciou konkľétneho projektu

v ľámci implementácie dotácie zrozpoětu NSK je konečný uživateľ povinný:
- pouŽívat' logo LEADER NSK, slogan ,,Podporujeme rozvoj vidieka" a erb

Nitrianskeho samosprávneho kĺaja,
- zreteľnę, jasne a čitateľne uviest' presný názov projektu,
- zreteľne' jasne a čitateľne uviesť oznam) Že sa na financovaní projektu podieľa

Nitľiansky samospľávny kľaj, a to v nasleđujúcom zneni: ,,Tento projekt je
spolufi nancovaný z r ozp očtu Nitrianskeho samo správneho kĺaj ď'.

Vyššie uvedené náležitosti musia bý' uvedené na faľebnej infoľmačnej tabuli s bielym
podkladom vyrobenej z pevného materiálu a s minimálnymi rozmeľmi formátu A4.
Informačná tabuľa musí bý umiestnená na dosfupnom mieste v mieste realiztrcie
projektu. Dizajn manuál pľogľamu LEADER NSK (vľátane propozícií infoľmačnej
tabule) j e dostupný na https : //www. leadeľnsk. sk/pľirucky. html.

čHnoľ 4
Záverećné ustanovenĺa

4.l NedodrŽanie podmienok dohodnutých v zmluve sa povaŽuje za porušenie ľozpočtovej
disciplíny v zmysle $ 31 zákona č,. 52312004 o ľozpočtoqých pravidlách verejnej správy a

o znrene a doplnení niektoých zákonov. Żiadateľ, ktoý porušil rozpočtovú disciplínu je
povinný neopľávnene pouŽitú ěasť pľidelenej dotácie vľátiť poskýovateľovi.

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



4.3 Zm\uvuje možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to formou
písomných dodatkov.

4.4 Zm|uvné strany si zmluvu prečítali' porozumeli jej obsahu a prehlasuj u, že nebola

uzatvorená 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

účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na inteľnetovej stránke

www.radosinka.sk.

4.ó osoby podpisujúce túto zmluvu vyhlasujú' že sú oprávnené konať v mene zmluvných
strán.

V Bojnej dňa tt. 4t, ,lr/3 V Čakajovciach dňa ,9'Í. 4/ fu)/?

za za koneč{e/o uživateľa
JozeťBíroMgr. Jozef , PhD

predseda OZ predseda

.)



Príloha č.1

RoZPoČET PRoJEKTU

lnformácie o konečnom užívateľovi (oprávnenom žiadateľovi)

Poľovnícke združenie

Čakajovce

Čakajovce 32

951 43

Názov projektu: Vybudovanie skladoých priestorov pre zefekívnenie činnosti organizácie

Podrobný položkouý rozpočet projektu

Suma
294,00 EUR

1839,00 EUR

Zhrnutie rozpočtu projektu

Suma

2133,00 EUR

z toho
2090,34 EUR

251,34 EUR
1839,00 EUR

42,66 EUR

O,OO EUR

Tvp výdavku
Základová betónová doska

Montovaný plechový sklad

Celkové oprávnené ýdavĘ projektu spolu

dotácia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

bežné výdovkv z dotqcie NSK:

kopitólové výdavky z dotócie NSK:

spol ufinancovanie konečného užívateľa
(výšku spolufinoncovonie podľa typu konečného užĺvateľo stanovuje PM 1)

Prípadné neoprávnené náklady projektu spolu

lČ-DPH2021083867

Obec (mesto)

Ulica / číslo
domu

PsČ

DlČ35593733

obchodné
meno

Sídlo právnickej

osoby

lČo


