
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného pľíspevku
z dotácie NsK č. 010219009

uzatvorená v zmysle $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka č,. 5l3ll991' Zb. v zneni neskoľších
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

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

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

oZ RADoŠIľxł
Bojná č. 589, 956 01 Bojná
42113091
2022311230
Mgr. Jozef Stankovský, PhD., predseda oZ
OTP Banka Slovensko, a. s.
sK04 s200 0000 0000 1737 4818

Rodĺnné centľum Pohoda
Urmince 374,956 02 Uľmince
42338000

Ing., Mgľ. Marta Stľeďanská, pľedseda
ČSoB, a. s.
sK76 7s00 0000 0040 t949 4475

a

(ďalej len ,,konečný uŽívateľ)

čHnok 1
Predmet a účel zmluvy

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

',zmluva") 
je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pń

poskytovaní nenávratného finančného pľíspevku (d'alej len ,,NFP") Zo strany
poskýovateľa koneěnému užívateľovi na realizźtciu aktivít projektu, ktoý je predmetom
schválenej Žiadosti o NFP z dottrcie NSK (ďalej len ,,ŽoNFP") na podporu dľžiteľov
regionálnej značky kvality a činnosti zdrvženi a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja _

nástroj INSK.
Kődýzvy: l/I',iSK/2019
Názov projektu: Pódium na spoločenské akcie
Iđentiťrkačné ěíslo projektu: 01 021 9009
Miesto rea|iztĺcie pľojektu: Západné Slovensko, Nitriansky samospľávny kraj' okres
Topoľčany, obec Urmince.

1.2. Účelom tejto zmluvy je podpora implementácie Stľatégie CLLD oZ RADOŠINKA a to

spolufi nancovaním pľoj ektu konečného uživ ateľ a z dotácie Nitńanskeho samosprávneho
kľaja (ďalej len ,,NSK") v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Nitrianskeho
samospľávneho kľaja (ďalej len ,,VZN NSK") č,.212017 o poskytovani dotácli zrozpoětu
Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu drŽiteľov regionálnej značky kvality
a činnosti združeni a spolkov na vidieku Nitrianskeho kĺaja _ Nástroj 1 LEADER NSK,
Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kľaja č. 9/2018, ktoým sa
mení Všeobecne záväzĺé nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kĺaja č. 2l20I:ĺ o
poskytovaní dotácií z rozpoćtu Nitrianskeho samospľávneho kľaja na podporu dľŽiteľov



regionálnej znaěky kvality a činnosti združeni a spolkov na vidieku Nitrianskeho kĺaja _

Nástľoj 1 LEADER NSK, a v súlade s Progľamovým manuálom 1 (,,d'alej len PM 1").

1.3. Pľe účely'tejto zmluvy sú nasledujúce dokum enty ztuäzné pri vysvetl'ovaní jednotlivých
ustanovení:
a) VZN NSK č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho

kraja na podporu drŽiteľov regionálnej značky kvality a ěinnosti združeni a spolkov na

vidieku Nitrianskeho kraja _ Nástľoj l LEADER NSK,
b) VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja č.912018, ktoým sa mení VZN Nitrianskeho

samosprávneho kľaja č. 2l20l7 o poskýovaní dotácií z rozpočtu Nitľianskeho
samosprávneho kľaja na podporu drŽiteľov regionálnej znaěky kvality a činnosti
združęni a spolkov na vidieku Nitrianskeho laaja _ Nástľoj 1 LEADER NSK,

c) PM l Podpora drŽiteľov ľegionálnej znaěky kvality a činnosti združęni a spolkov na
vidieku Nitrianskeho kraja _-Nástroj 1 LEADER NSK,

d) Stľatégia CLLD oZ RADOSINKA.

čHnok 2
Výdavky projektu a NFP

2.1 Poskytovatel'a konečný uživateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) celkové opľávnené výdavky na realizäciu aktivít projektu predstavujú sumu 2 653,06

EUR (slovom dvetisícšesťstopäťdesiattľi EUR a šest' centov),
b) poskýovateľ poskýne konečnému užívateľovi nenávľatný ťrnančný príspevok vo

výške 2 600,00 EUR (slovom dvetisícšest'sto EUR), čo pľedstavuj e 98 oÁ z celkových
opľávnených ýdavkov na realizáciu aktivít pľojektu uvedených v Clánku 2,bod 2.1,
písm. a) tejto zmluvy,

c) koneěný uživateľ zabezpeći vlastné zdroje financovania projektu vo výške 2 %
(slovom dve percentć)-z celkových opľávnených ýdavkov na rea|izáciu aktivít
pľojektu uvedených v Clánku 2, bod 2.1, písm. a) tejto zmluvy a zabezpeěí ďalšie
vlastĺté zdroje financovania projektu na úhradu všetkých neopľávnených výdavkov
projektu.

2.2 Koneěný uŽívateľ sa zavđzuje pouŽiť nenávratný finančný príspevok výluěne na úhľadu
celkových oprávnených výdavkov narea|izáciu aktivít pĄektu a za splnenia podmienok
stanovených zmluvou.

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

čHnok 3
Ďašie podmienky použitĺa dotácie

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

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

3.3 Práva a povinnosti zmluvných stľán ýslovne neupľavené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami obchodného zfüonníka (zákon č,. 5I3ll99I Zb' obchodný
zákonník v zneni neskorších predpisov) a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektoých zákonov.

3.4 Koneěný uživateľ musí kompletne zrealizovať celý projekt a uhĺadiť všetky výdavky



súvisiace s projektom z vlastných zdľojov, vrátane povinného spolufinancovania ešte

pred podpisom zmluvy o poskýnutí NFP s poskýovateľom. Po podpise zmluvy oboma
zmluvnými stranami a po nadobudnutí jej účinnosti konečný užívateľ predloŽí
manaŽérovi MAS vyúčtovanie skutočne vyna|oŽených výdavkov a poŽiada o ľefundáciu
oprávnených ýdavkov v súlade so zmluvou' Spolu so žiadosťou pľedloŽí všetky
potrebné úětovné doklady vrátane ostatnej dokumentácie k pľojektu (v zmysle
potľebných náleŽitostí uvedených v PM l) a preukáŽe pľesnú ýšku spolufinancovania
projektu. Následne na zák|ade uskutočnenej fozickej a finančnej kontroly na mieste bude
konečnému uŽívateľovi zo stľany poskytovateľa na účet uvedený v zmluve, prevedený
bezhotovostným prevodom nenávratný finančný príspevok v súlade s Clánkom 2, bod
2.1, písm. a) tejto zmluvy, resp. V percentuálnom pomere zcelkoých oprávnených

ýdavkov pľojektu stanovenom v zmluve.

3.5 Konečný užívateľ je povinný umožniť ýkon kontroly na mieste.

3.6 Konečný uŽivateli je povinný zučtovať pridelenú dotáciu do 29.11.20tg v plnej výške,
predloŽením Žiadosti o refundáciu opľávnených vydavkov a súčasným predloŽením
povinných príloh, ktoými sú napr. zmluva s víťazným dodávateľom' objednávka, dodací
list, faktura, bankový výpis, účtovné doklady, fotodokumentácia z rea|izácię projektu a
podporná dokumentácia.

3.7 Konečný užívateľ je povinný zabezpeěiť maximálnu súčinnost' a komunikáciu s

manažérkou oZ RADOŠINKA pri spľacovaní ľočného zúčtovania dotácie a správy o

vyllžiti dotácie z rozpoćtu NSK1NáStroj 1 LEADER NSK) oZ RADoŠnrł v roku
2Ol9 a pľedloŽiť ĺa vyžiadanie aj ďalšie ľelevantné dokumenty' ktoré sú pľe ich
spracovani e nevyhnutné.

3.8 Pri všetkých aktivitách vykonávaných v súvislosti s realizáciou konkľétneho pľojektu
v ľámci implementácie dotácie zrozpočtu NSK je konečný uživatęľ povinný:
- pouŽívat' logo LEADER NSK, slogan ,,Podporujeme rozvoj vidieka" a erb

Nitrianskeho samospľávneho kraja,
- zľeteľne, jasne a čitateľne uviesť presný názov projektu,
- zľeteľne, jasne a ěitateľne uviest' oznam, že sa na financovaní projektu podieľa

Nitriansky samosprávny kľaj, a to v nasleđujúcom zneni: ,,Tento pľojekt je
spoluťrnancovaný z rozpoětu Nitrianskeho samosprávneho 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.
Infoľmaěná tabuľa musí bý umiestnená na dosfupnom mieste v mieste rcalizácie
projektu. Dizajn manuál programu LEADER NSK (vrátane pľopozícií informaěnej
tabul e) j e dostupný na https : //www. l eadernsk. sk/prirucky.html.

čHnok 4
Záverečné ustanovenia

4.l NeđodrŽanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie rozpoětovej
disciplíny v zmysle $ 31 zákona č,. 523/2004 o rozpočtoqých pľavidlách verejnej spľávy a
o "-in" 

a doplnení niektoĺých zákonov. Żiadateľ, ktoý porušil rozpoětovú disciplínu je
povinný neoprávnene pouŽitu ěasť pńdelenej dotácie vrátiť poskýovateľovi.

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



4.3 Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to formou
písomných dodatkov.

4.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú' že nebola
uzatvorenáv tiesni, ani zanevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

4.5 Zm\uva nađobúda platnosť dňom jej podpísania zásfupcami oboch zmluvných stľán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na inteľnetovej stránke
www.ľadosinka.sk.

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

V Bojnej dřla .Q.I.:.!.|. :..:?2.'l..1 V Uľminciach dňa 0l,,ĺl b/,1

Nlgr. Jozel łtanKovsKy) rn)J.
predseda oX'epoŠINrł

urB.' rvlBr. lvliĺltą ĎLll'Ll allsl1'a

predseda



Príloha č.1

RoZPoČET PRoJEKrU

lnformácie o konečnom užívateľovi (oprávnenom žiadateľovi)

Rodinné centrum Pohoda

Urmince

Urmince 374

956 02

Názov projektu: Pódium na spoločenské akcie

2. Podrobný položkový rozpočet projektu

Suma

3312,00 EUR

420,00 EUR

3. Zhrnutie rozpočtu projektu

Suma

26s3,06 EUR

z toho
2600,00 EUR

O,OO EUR

2600,00EUR

53,06 EUR

1078,94 EUR

Tvp uídavku
Pódiová doska TS3, 2xtm, štandart (ĺ2 ks)

Noha TS3 pódia (20 ks)

Celkové oprávnené ýdavĘ projektu spolu

dotácia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja

bežné výdovky z dotócie NSK.

kapitólové výdovky z dotócie NSK:

spolufinancovanie konečného užívatel'a
(výšku spotufinoncovonie podľa typu konečného užĺvateľo stanovuje PM 1)

Prípadné neoprávnené náklady projektu spolu

lČ-DPH

Obec (mesto)

Ulica / čĺslo
domu

PSČ

DlČ42338000

obchodné
meno

Sídlo právnicke1

osoby

lČo


