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Zm|uva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z dotácie NsK č.010218004

uzatvorená v zmysle s 269 ods. 2 obchodného zákonníkač:. 5l3/l99l Zb. v zneni neskorších
pľedpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

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

oZ RADoŠrľxł
Zbehy č,.267, 951 42 Zbehy
42113091
202237t230
Mgr. Jozef Stankovský, PhD., predseda oZ
OTP Banka Slovensko, a.s.
sK04 5200 0000 0000 1737 4818

Klub slovenských turistov RADOŠINKA
Čab 190, 95124 Čab
4237098r
Ż120224I28
Ing. Lađislav Mellen, predseda oZ
Pľima banka Slovensko, a.s.
sK25 5600 0000 0015 39tl 6001

a

Konečný užívatelo:
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Zastűpený;
Bankové spojenie:
Císlo účtu (v tvaľe IBAN):
(ďalej len,,konečný :uŽiv ateľ)

Clánok l
Pľedmet a účel zmluvy

l.1. Predmetom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostľiedku (ďalej len
,,zmluvď') je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri
poskytovaní nenávratného finančného pľíspevku (ďalej len ,,NFP") zo stľany
poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít pľojektu, ktoý je predmetom

' schválenej Żiadosti o NFP z dotácie NSK (ďalej len,,ŽoNFP") na podporu dľŽiteľov
regionálnej značky kvality a činnosti združeni a spolkov na vidieku Nitľianskeho kľaja _
nástľoj l NSK.
Kód qizvy: 1AĺSIí20I8
NiŁov projektu: Zvýšenie komfoľtu pre návštevníkov rozhl'adne RADOŠINKA
Identiťrkačné číslo projektu: 0 l 02 1 8004
Miesto realizácie pľojektu: Západné Slovensko, Nitriansky samosprávny kraj, okľes Nitľa
obec Čab.

1.2. Účelom tejto zmluvy je podpora implementácie Stratégie CLLD oZ RADOŠINKA ato
spolulrnancovaním projektu konečného uživateľa z dotácie Nitrianskeho samospľávneho
kľaja (ďalej len ,,NSK") v zmysle Všeobecného záviuného nariadenia Nitrianskeho
samospľávneho kľaja (ďalej len ,,VZN NSK") č,.2l20I7 o poskytovaní dotácií z rozpoětls
Nitrianskeho samospľávneho kľaja na podporu dľŽitel'ov regionálnej znaěky kvality a
činnosti združení a spolkov na vidieku Nitľianskeho kľaja _ Nástroj 1 LEADER NSK a
v súlade s Pľogramovým manuálom l (,,ďalej len PM 1").

1.3. Pre účely tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty zźpäzné pľi vysvetľovaní jednotlivých
ustanovení:



a) VZN NSK č. 2l20l7 o poskytovaní dotácií z rozpoětl Nitrianskeho samosprávneho
kĺaja na podporu dľŽiteľov ľegionálnej znaěky kvality a činnosti zdĺuženi a spolkov na
vidieku Nitrianskeho kĺaja - Nástľoj 1 LEADER NSK'

b) PM 1 Podpora dľžiteľov regionálnej značky kvality a činnosti zđružęní a spolkov na
vidieku Nitľianskeho kľaja _ Nástroj 1 LEADER NSK,

c) oznámenie k Ziadosti č. l l999l20l8 (list NSK zo dňa 10.07.2018)'
d) Stratégia CLLD oZ RADoŠnrł.

čhnolĺ 2
Výdavky projektu a NFP

2.1 Poskytovateľ a konečný užívateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) celkové oprávnené výđavky na rcalizáciu aktivít projektu predstavujú sumu l 500'00

EUR (slovom jedentisícpäťsto EUR)'
b) poskytovateľ poskytne konečnému užívateľovi nenávľatný finančný príspevok vo výške

l470,00 EUR (slovom jedentisícštyristosedemdesiat EUR)' čo predstavuje-98 Yo z
celkových oprávnených výdavkov narealizáciu aktivít projektu uvedených v Clánku 2,

bodZ.l, písm. a) tejto zmluvy,
c) konečný uživatęľ zabezpečivlastné zdroje financovaniaprojektuvo výške2 % (slovom

dve peľcentá) z celkových opľávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu
uvedených v Člrínk 

' 
2,bod2.1, písm. a) tejto zmluvy azabezpeěí ďalšie vlastné zdroje

financovania pľojektu na úhĺadu všetkých neoprávnených výdavkov projektu.

2.2 Koneč,ný užívateľ sa zaväzuje použiť nenávratný finančný príspevok výluěne na úhľadu
celkových oprávnených ýdavkov narealizáciu aktivít projektu a za splnenia podmienok
stanovených zmluvou.

2.3 oprávneným obdobím pľe výdavky je obdobie stanovené vo Yýzve na predkladanie
ŽoNFP ato od 01.0l.20l8 do 10.12.2018.

člĺnok 3
Ďatšie podmĺenky použĺtia dotácie

3.1 Poskýnuté finančné prostriedky sú úěelovo viazanélen na úěel, ktoľý je uvedený v Článku
1 tejto zmluvy.

3.2 Konečný uživateľ podpisom zmluvy akceptuje poskýovateľom použitý spôsob
financovania a to systémom refundácie.

3.3 Práva a povinnosti zmluvných strán qislovne neupľavené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka (zźtkon č). 5I3lI99l Zb. obchodný
zákonník v zneni neskorších pľedpisov) a zákona č. 583/2004 Z. z. o ľozpočtoých
pravidlách územnej samospľávy a o Zrnene a doplnení niektoých zákonov.

3.4 Konečný uživateľ musí kompletne zĺea|izovať celý projekt a uhľadiť všetĘ výdavky
súvisiace s projektom z vlastných zdľojov, vrátane povinného spolufinancovania ešte pľed
podpisom zmluvy o poskytnutí NFP s poskytovateľom. Po podpise zmluvy oboma
zmluvnými stranami a po nadobudnutí jej účinnosti konečný uŽivateľ predloŽí manaŽéľovi
MAS vyúětovanie skutočne vyna|oŽených výdavkov apoŽiada o refundáciu oprávnených

ýdavkov v súlade so zmluvou. Spolu so Žiadosťou pľedloží všetky potľebné úětovné
doklady vrátane ostatnej dokumentácie k projektu (v zmysle potrebných náleŽitostí
uvedených v PM 1) a preukáŽe presnú výšku spolufinancovania pľojektu. Následne na
základeuskutočnenej fyzickej a ťrnančnej kontroly na mieste bude konečnému uŽívateľovi
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zo strany poskytovateľa na úěet uvedený v zmluve, pľevedený bezhotovostným prevodom
nenávratný finančný príspevok v súlade s Článkom 2,bod2.1, písm. a) tejto zmluvy, resp.
v percentuálnom pomere z celkových oprávnených výdavkov projektu stanovenom
v zmluve.

3.5 Koneěný lŽivateľ je povinný umožniť qýkon kontroly na mieste.

3.6 Konečný užívatel' je povinný zűčtovať pridelenú dotáciu do 10.12.2018 v plnej výške,
predložením Žiadosti o refundáciu oprávnených výdavkov a súčasným predložením
povinných príloh, ktoými sú napr. zmluva s viťazným dodávateľom, objednávka, đodací
list' faktúra, bankový výpis, úětovné doklady, fotodokumentácia z rea|izácie pľojektu a
podpoľná dokumentácia.

3.7 Konečný užívateľ je povinný zabezpečiť maximálnu súčinnosť a komunikáciu s
manaŽéľkou oZ RADOŠINKA pľi spracovaní ľočného zúčtovania dotácie a správy o
využití dotácie zrozpoětuNSK (Nástroj 1 LEADERNSK) oZ RADoŠrNrca v roku 2018
a predloŽiť na vyžiadarlie aj ďalšie relevantné dokumenty, ktoré sú pre ich spracovanie
nevyhnutné.

3.8 Pri všeĄých aktivitách vykonávaných v súvislosti s realizáciou konkľétneho projektu
v rámci implementácie dotácie zrozpoćtu NSK je konečný užívateľ povinný:
- používat'logo LEADERNSK, slogan,,Podporujeme ľozvoj vidiekď'a erb Nitľianskeho

samosprávneho kľaja,
- zľeteľne, jasne a čitateľne uviesť pľesný názov projektu,
- zľetel'ne, jasne a čitateľne uviesť oznam) že sa na financovaní pľojektu podieľa

Nitriansky samosprávny k'aj, a to v nasledujúcom znení: ,'Tento pľojekt je
spolufinancovaný z rozpočtu Nitľianskeho samosprávneho kľaj ď'.

Vyššie uvedené náležitosti musia byt' uvedené na faľebnej infoľmačnej tabuli s bielym
podkladom vyrobenej z pevného materiálu a s minimálnymi ľozmermi formátu A4.
Infoľmaěná tabuľa musí byt'umiestnená na dostupnom mieste v mieste realizácieprojektu.
Dizajn manuál programu LEADER NSK (vrátane propozícií informačnej tabule) je
do stupný na https : //www. leadernsk. sk/pľirucky. html.

ČHnok 4
Záverečné ustanovenĺa

4.1 Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie ľozpočtovej
disciplíny v zmysle $ 31 zákona č:. 52312004 o rozpočtových pravidlách verejnej spľávy a
o Zmene a doplnení niektoých zákonov. Żiadateľ, ktoý porušil rozpočtovú disciplínu je
povinný neopľávnene pouŽitú čast'pridelenej dotácie vľátiť poskýovateľovi.

4.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, zktoqých každázmluvná strana obdľží po
jednom vyhotovení.

4.3 Zmluvuje moŽné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných stľán a to foľmou
písomných dodatkov.

4.4 Zm|uvné strany si zmluvu prečítali, poľozumeli jej obsahu a prehlasujú, Že nebola
uzatvoľená v tiesni, ani zanevýhodných 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 zverejnenia na inteľnetovej stránke
www.radosinka.sk.
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4.6 osoby podpisujúce tuto zmluvu vyhlasujú, že sú opľávnené konat'v mene zmluvných stran.

V 7hehoch aĺ^ fu,.t:lą V Čabe aĺa...ł.(,.%.u?

ć'ź zapöĄWeygpľd
Mgr. Jozef {pnkovský, PhD.
predseda OZ RADOSINKA


