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Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného pľíspevku
z dotácie NsK č.010218009

uzatvorená v zmysle $ 269 ods. 2 obchodného zákonníkač,.5l3ll991Zb. v znení neskorších
pľedpisov medzi ýmito zmluvnými stranami:

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

oZ RADoŠIľxł
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

a

Konečný užívatel': OZ Vrbĺna
Sídlo: Lukáčovce 4I0,95l 23 Lukáčovce
lČo: 42336198
DIČ:
Zastupený: Ing. Soňa Szalaiová
Bankové spojenie: oTP Banka Slovensko' a.s.
Číslo účtu (v tvare IBAN): SK49 5200 0000 0000 1666 3677
(ďalej len,,konečný uŽívateľ)

čhnok 1
Predmet a účel zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (ďalej len
,,zmluvď') je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pľi
poskytovaní nenávľatného finančného príspevku (ďalej len ,,NFP") zo stľany
poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizttcill aktivít pľojektu, ktoý je predmetom
schválenej Żiadosti o NFP z dotácie NSK (ďalej len ,,ŽoNFP") na podporu dľŽitel'ov
regionálnej značky kvality a činnosti združeni a spolkov na vidieku Nitľianskeho kľaja _
nástroj INSK.
Kődýzvy: 1AĺSIí2018
NŁov proj ektu : Mateľiálne zab ezpečenie rea|izácie aktivít oZ Y rbina
Identifikačné číslo projektu: 0 1 02 1 8009
Miesto real'izácię pľojektu: Západné Slovensko, Nitriansky samospľávny kľaj, okľes Nitra,
obec Lukáčovce.

l.2. Úěelom tejto zmluvy je podpora implementácie Stľatégie CLLD oZ RADOŠINKA a to
spolufinancovaním pľojektu konečného uŽivateľa z đotácie Nitrianskeho samospľávneho
kľaja (ďalej len ,'NSK") v zmysle Všeobecného zźlväzného nariadenia Nitrianskeho
samosprávneho kĺaja (ďalej len ,,VZN NSK") ě.2l20l7 o poskytovaní dotácií ztozpoětu
Nitrianskeho samosprávneho kľaja na podporu drŽiteľov ľegionálnej zĺaćky kvality a
činnosti zdruŽęni a spolkov na vidieku Nitrianskeho kĺaja _ Nástroj 1 LEADER NSK a
v súlade s Programovým manuálom 1 (,,ďalej len PM 1").

1.3. Pre účely tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenĘ zélv'äzné pri vysvetl'ovaní jednotlivých
ustanovení:



a) VZN NSK č. 2l20I7 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samospľávneho
kĺaja na podporu drŽiteľov regionálnej znaćky kvality a činnosti zdruŽení a spolkov na
vidięku Nitrianskeho kraja _ Nástľoj l LEADER NSK,

b) PM 1 Podpora drŽitel'ov regionálnej znaěky kvality a činnosti združeni a spolkov na
vidieku Nitrianskeho kľaja _Nástroj l LEADER NSK,

c) Oznámenie k Žiadosti ě. 11999120118 (list NSK zo đňa 10.07.2018),
d) Stratégia CLLD oZ RADoŠrNra.

ČIánoľ 2
Výdavky projektu a NFP

2.1 Poskytovateľ a konečný užívateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 2 460,21

EUR (slovom dveti sícštyristo šest'de siat EUR a dvadsat'j eđen centov),
b) poskytovateľ poskytne konečnému užívateľovi nenávľatný finančný pľíspevok vo výške

2 4II,00 EUR (slovom dvetisícštyristojedenásť EUR), čo predstavuje 98 %o z
celkových opľávnených qýdavkov naręalizáciu aktivít pľojektu uvedených v Článk,'' 2,
bod 2.1, písm. a) tejto zmluvy,

c) konečný uŽívateľ zabezpečí vlastné zdroje f,tnancovania projektu vo výške 2 oń (slovom
dve percentá) z celkových opľávnených výdavkov na ręalizáciu aktivít pľojektu
uvedených v Článku 2, bod 2.1, písm. a) tejto zmluvy azabezpečí ďalšie vlastné zdroje
financovania projektu na úhĺadu všetkých neoprávnených výdavkov projektu.

2.2 Koneěný uŽivateľ sa zavázuje pouŽiť nenávľatný finaněný príspevok výluěne na úhľadu
celkových opľávnených výdavkov na rea|izáciu aktivít pľojektu a za splnenia podmienok
stanovených zmluvou.

2.3 oprávneným obđobím pre výdavky je obdobie stanovené vo Yýzve na pľedkladanie
ŽoNFP a to od 01.0l.20l8 do 10.12.2018.

čHnok 3
ĎaBie podmienky použitia dotácie

3.1 Poskytnuté finančné prostriedky sú úěelovo viazané len na účel, ktorý je uvedený v Článku
1 tejto zmluvy.

3.2 Konečný uŽívateľ podpisom zmluvy akceptuje poskýovateľom použiqi spôsob
financovania a to systémom refundácie.

3.3 Práva a povinnosti zmluvných stľán výslovne neupľavené touto zmluvou sa riadia
pľíslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka (ztkon ć. 513ll99l Zb. obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov) a zźkona č. 583/2004 Z. z. o ľozpočtových
pravidlách územnej samospľávy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov.

3.4 Konečný uŽívateľ musí kompletne zrea|izovať celý projekt a uhľadiť všetĘ výdavky
súvisiace s projektom z vlastných zdrojov, vrátane povinného spolufinancovania ešte pred
podpisom zmluvy o poskytnutí NFP s poskytovateľom. Po podpise zmluvy oboma
zmluvnými stranami a po nadobudnutí jej úěinnosti konečný užívateľ predloŽí manažérovi
MAS vyriětovanie skutočne vynaloŽených výdavkov apožiada o refundáciu oprávnených
výdavkov v súlade so zmluvou. Spolu so Žiadosťou pľedloŽí všetky potrebné úětovné
doklady vrátane ostatnej dokumentácie k projektu (v zmysle potrebných náleŽitostí
uvedených v PM l) a preukaŽe pľesnú výšku spoluťtnancovania pľojektu. Následne na
zák|adę uskutoěnenej fyzickej a finaněnej kontroly na mieste bude koneěnému uŽívateľovi



Zo strany poskytovateľa na účet uvedený v zmluve, prevedený bezhotovostným prevodom
nenávratný finančný príspevok v súlade s Článkom 2,bođ2.1, písm. a) tejto zmluvy, resp.
v percentuálnom pomere z celkových opľávnených výdavkov projektu stanovenom
v zmluve.

3.5 Konečný uŽívatel' je povinný umoŽniť výkon kontľoly na mieste.

3.6 Konečný uživatel' je povinný zilčtovať pľidelenú dotáciu do l0.I2.20l8 v plnej výške,
predložením Žiadosti o refundáciu oprávnených qýdavkov a súčasným predloŽením
povinných príloh, ktoými sú napr. zmluva s víťazným dodávateľom, objednávka, dodací
list, faktúra' bankový výpis, účtovné doklady, fotodokumentácia z realiztrcie projektu a
podporná dokumentácia.

3.7 Konečný uŽívateľ je povinný zabezpečiť maximálnu súčinnost' a komunikáciu s
manažérkou oZ RADOŠINKA pri spracovaní ročného zúčtovania dotácie a správy o
vylžitídotácie zrozpočtuNSK (Nástroj 1 LEADERNSK) oZ RADoŠnĺrĺ v roku 2018
a predloŽiť na vyžiadanie aj ďalšie relevantné dokumenty, ktoľé sú pľe ich spracovanie
nevyhnutné.

3.8 Pľi všetkých aktivitách vykonávaných v súvislosti s realizáciou konkľétneho projektu
v ľámci implementácie dotácie zrozpočtu NSK je konečný uŽívatel'povinný:
- pouŽívať logo LEADER NSK, slogan ,'Podporujeme ľozvoj vidieka" a erb Nitrianskeho

samospľávneho kľaja,
- zreteľne, jasne a čitateľne uviesť presný nźzov projektu,
- zreteľne, jasne a čitateľne uviesť oznam, že sa na financovaní pľojektu podieľa

Nitriansky samosprávny k'aj, a to v nasledujúcom znení: ,,Tento projekt je
spolufi nancovaný z rozpoětu Nitrianskeho samosprávneho kľaj ď'.

Vyššie uvedené náležitosti musia bý' uvedené na farebnej infoľmačnej tabuli s bielym
podkladom vyrobenej z pevného materiálu a s minimálnymi rozmermi formátu A4.
Informačná tabuľa musí by' umiestnená na dostupnom mieste v mieste realizácieprojektu.
Dizajn manuál programu LEADER NSK (vrátane propozícií informačnej tabule) je
do stupný na https : //www. l eadeľnsk. slďpľirucky. html.

čHnok 4
Závereěné ustanovenia

4.1 Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa povaŽuje za porušenie rozpoětovej
disciplíny v zmysle $ 31 zrĺkona č,. 52312004 o rozpočtoqých pľavidlách veľejnej spľávy a
o zmene a doplnení niektoých zákonov. Žiadateľ, ktory porušil ľozpočtovú disciplínu je
povinný neopľávnene použitú časť pridelenej dotácie vrátiť poskytovateľovi.

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

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

4.4 Zmluvné stľany si zmluvu preěítali, poľozumeli jej obsahu a prehlasuj'ű, 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
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke
www.radosinka.sk.
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4.6 osoby podpisujúce futo zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných stľĺĺn.

V Zbehoch dňa .. /..O,. ;L?,. k(( V Lukáčovciach dňa ./.p.,.lk.p-(3

Mgr. Jozef Ing. Soňa Szalaiová
predsedníčkapredseda OZ


