
Zm|uva o poskytnutí nenávľatného Íinančného pľíspevku
z dotácie NSK č.010218008

uzatvorená v zmysle s 269 ods. 2 obchodného zákonníka č,. 5l3ll99l Zb. v znení neskoľších
pľedpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

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

Konečný užívatel':
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Zastllpený
Bankové spojenie:
Císlo účtu (v tvaľe IBAN)

oZ RADoŠlľxł
Zbehy č,.267, 95l 42 Zbehy
42113091
2022371230
Mgľ. Jozef Stankovský' PhD., predseda oZ
OTP Banka Slovensko, a.s.
sK04 5200 0000 0000 1737 4818

Lukostrelecký klub Topol'
Hajná Nová Ves 43, 956 03 Hajná Nová Ves
50562690

Monika Karasová, pľedsedníčka
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
sK87 0900 0000 0051 2975 2839

a

(ďalej len,,konečný užívatel')

čHnot 1
Pľedmet a účel zmluvy

l.1. Predmetom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostľiedku (ďalej len
,,zm|uvaoo) je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri
poskytovaní nenávratného finančného pľíspevku (ďalej len ,,NFP") zo strany
poskytovateľa konečnému užívatel'ovi na rea|izźrciu aktivít projektu, ktoý je predmetom
schválenej Žiadosti o NFP z đotácię NSK (ďalej len ,,ŽŇFĺ") na podporu drŽiteľov
regionálnej znaěky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kľaja -
nástroj INSK.
Kód ýzvy: lł.{SIí20l8
Nazov pľojektu: Podpoľíme našich strelcov zakúpením modeľných terčov
Identifikačné číslo projektu: 0 1 02 l 8008
Miesto realizácie pľojektu: Západné Slovensko, Nitľiansky samosprávny kľaj, okres
Topol'čany, obec HajnáNová Ves .

1.2. Účelom tejto zmluvy je podpora implementácie Stratégie CLLD oZ RADOŠINKA a to
spolufinancovaním pľojektu konečného uŽivateľa z dotácie Nitľianskeho samosprávneho
kĺaja (ďalej len ,,NSK") v zmysle Všeobecného závťlzného nariadenia Nitrianskeho
samosprávneho kľaja (ďalej len,,VZN NSK") č,.212017 o poskytovaní dotácií zrozpoětu
Nitrianskeho samosprávneho kľaja na podpoľu dľžiteľov regionálnej značky kvality a
ěinnosti združeni a spolkov na vidieku Nitrianskeho kĺaja _ Nástroj 1 LEADER NsK a
v súlade s Pľogľamovým manuálom 1 (,,ďalej len PM l").

1.3. Pre účely tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty záväzné pľi vysvetľovaní jednotliqfch
ustanovení:



a) VZN NSK č. 2l20l7 o poskytovaní dotácií z ľozpočtu Nitrianskeho samosprávneho
kĺaja na podporu držitel'ov ľegionálnej značky kvality a činnosti zdruŽeni a spolkov na
vidieku Nitľianskeho kľaja _ Nástľoj 1 LEADER NSK,

b) PM 1 Podpora držitel'ov regionálnej zĺačky kvality a činnosti zdľuženi a spolkov na
vidieku Nitrianskeho kĺaja - Nástroj 1 LEADER NSK,

c) oznámenie k Žiadosti č. 1 lgggl2}I8 (list NSK zo dňa l0.07.2018),
d) Stratégia CLLD oZ RADoŠrNrĺ.

čHnok 2
Výdavky pľojektu a NFP

2.1 Poskytovateľ a konečný uživateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) celkové oprávnené výdavky na rea|izáciu aktivít projektu predstavujú sumu 2 460,2I

EUR (slovom dvetisícštyristošesťdesiat EUR a dvadsatJeden centov),
b) poskytovateľ poskytne konečnému uŽívateľovi nenávratný finančný príspevok vo výške

2 4II,00 EUR (slovom dvetisícštyristojedenásť EUR), čo predstavuje 98 %o z
celkových oprávnených výdavkov naręaliztrciu aktivít projektu uvedených v Článku 2,

bod 2.l, písm. a) tejto zmluvy,
c) konečný uživateľ zabezpeěívlastné zdroje financovania projektu vo výške 2%o (s|ovom

dve peľcentá) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít pľojektu
uvedených v Článku 2,bod2.1, písm. a) tejto zmluvy azabezpečí ďalšie vlastné zdroje
ťtnancovania projektu na úhľadu všetkých neoprávnených výdavkov pľojektu.

2.2 Koneěný užívateľ sa zaväzuje pouŽiť nenávraĘý finančný pľíspevok výlučne na úhĺadu
celkových oprávnených výdavkov narealizáciu aktivít projektu a za splnenia podmienok
stanovených zmluvou.

2.3 oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie stanovené vo Yýzve na pľedkladanie
ZoNFP a to od 01.01.2018 do 10.12.2018.

čHnok 3
Ďatšie podmĺenky použitĺa dotácie

3.l Poskytnuté ťrnančné prostriedky sú účelovo viazané len na úěel' ktoľý je uvedený v Članku
I tejto zmluvy.

3.2 Konečný užívateľ podpisom zmluvy akceptuje poskytovateľom pouŽitý spôsob
financovania a to systémom refundácie.

3.3 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa ńadia
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka (zákon č,. 5l3ll99I Zb. obchodný
zákonník v zneni neskorších pľedpisov) a zźkona č. 583/2004 Z. z. o ľozpočtoqých
pravidlách územnej samosprávy ao zmene a doplnení niektoých zákonov.

3.4 Konečný uživateľ musí kompletne zrea|izovať celý pľojekt a uhľadiť všetĘ výdavky
súvisiace s projektom z vlastných zdrojov, vľátane povinného spoluťlnancovania ešte pred
podpisom zmluvy o poskýnutí NFP s poskytovatel'om. Po podpise zmluvy oboma
zmluvnými stranami a po nadobudnutí jej účinnosti koneěný užívatęľ pľedloží manažérovi
MAS vyriětovanie 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 potľebných náleŽitostí
uvedených v PM 1) a preukáŽe presnú výšku spolufinancovania pľojektu. Následne na
zák|ade uskutoěnenej fyzickej a finančnej kontľoly na mieste bude konečnému uŽívateľovi



Zo stľany poskytovatel'a na účet uvedený v zmluve, pľevedený bezhotovostným prevodom
nenávratný finaněný príspevok v súlade s Člankom Ż,bod 2.1, písm. a) tejto zmluvy, ľesp.
v percentuálnom pomere z celkových oprávnených výdavkov projektu stanovenom
v zmluve.

3.5 Konečný užívateľ je povinný umoŽniť výkon kontroly na mieste.

3.6 Konečný užívatel' je povinný ztlčtovať pridelenú dotáciu do l0.l2.20I8 v plnej výške,
pľedloŽením Žiadosti o ľefundáciu oprávnených qýdavkov a súčasným predloŽením
povinných príloh, kto4ými sú napr. zmluva s víťazným dodávateľom, objednávka, dodací
list' faktúra, bankový výpis, ričtovné doklady, fotodokumentácia z rcalizácie projektu a
podpoľná dokumentácia.

3.7 Konečný užívateľ je povinný zabezpečiť maximálnu súčinnosť a komunikáciu s
manaŽéľkou oZ RADOŠINKA pľi spracovaní ročného zúčtovania dotácie a spľávy o
využití dotácie zrozpočtuNSK (Nástroj 1 LEADER NSK) oZ RADoŠnlrĺ v ľoku 2018
a predloŽit' na vyžiadanie aj ďalšie relevantné dokumenty, ktoré sú pre ich spracovanie
nevyhnutné.

3.8 Pri všetkých aktivitách vykonávaných v súvislosti s realizáciou konkĺétneho projektu
v ľámci implementácie dotácie zrczpočtuNSK je konečný užívateľ povinný:
- pouŽívať logo LEADER NSK, slogan ,'Podporujeme ľozvoj vidiekď' a erb Nitľianskeho

samosprávneho kľaja,
- zreteľne,jasne a čitateľne uviesť presný názov projektu,
- zreteľne, jasne a čitateľne uviesť oznam) že sa na financovaní projektu podieľa

Nitriansky samosprávny kľaj, a to v nasledujúcom zneni: ,,Tento projekt je
spolufi nancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samospľávneho kĺaj a".

Vyššie uvedené náleŽitosti musia bý' uvedené na farebnej informačnej tabuli s bielym
podkladom vyrobenej z pevného mateľiálu a s minimálnymi rozmeľmi foľmátu A4.
Informačná tabuľa musí byt'umiestnená na dostupnom mieste v mieste rea|izácie projektu.
Dizajn manuál pľogramu LEADER NSK (vľátane propozícií infoľmačnej tabule) je
do stupný na https ://www. l eadeľnsk. slďpľirucky. html.

čtánok 4
Záxerečné ustanovenia

4.1 NedodrŽanie podmienok dohodnutých v zmluve sa povaŽuje za porušenie rozpočtovej
disciplíny v zmysle $ 31 zfüonač:.52312004 o rozpočtoqých pravidlách verejnej spľávy a
o zmene a doplnení niektoých ziíkonov. Żiadateľ, ktoqý porušil rozpočtovú disciplínu je
povinný neopľávnene pouŽitú časť pridelenej dotácie vrátiť poskytovateľovi.

4.2 Zm|uva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktoých každazmluvná strana obdľŽí po
jednom vyhotovení.

4.3 Zm|uvu je moŽné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a to foľmou
písomných dođatkov.

4.4 Zm|uvné strany si zmluvu pľeěítali, porozumeli jej obsahu a prehlasuj'Ú, Že nebola
uzatvorená v tiesni' ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujri.

4.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných stľán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na inteľnetovej stránke
www.radosinka.sk.



É5GJ l

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

\/ 7hphnnh ĺĺňn łc.4ł, łrP V lłainei Novei Vsi ĺĺňa (a.łł ?a/?

za za konečného użivaťeÍa
Mgr. Jozef , PhD. Monika Kaľasová

pľedsedníčkapredseda OZ


