
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného pľíspevku
z dotácie NSK č.0102180t1

uzatvorená v zmysle s 269 ods. 2 obchodného zákonníkaě. 5I3lI99l Zb. v zneni neskorších
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

Poskytovatel':
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastupený:
Bankové spojenie:
Císlo účtu (v tvaľe IBAN):
(ďalej len,,poskýovatel"o)

OZ RADOSINKA
Zbehy č,.267, 95I 42 Zbehy
4211309r
2022371230
Mgr. Jozef Stankovský, PhD., predseda oZ
OTP Banka Slovensko, a.s.
sK04 5200 0000 0000 1737 4818

ZáiJľIladná o ľganizáci a zv äzu šp o ľtovej kynolĺĎ gie C akaj ovce
Čakajovce 181,951 43 Čakajovce
3785651 1

Ing. Maľek Varga, pľedseda
OTP Banka Slovensko, a.s.
sK27 s200 0000 0000 0677 0364

a

Konečný užívatel':
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastupený:.
Bankové spojenie:
Číslo účtu (v tvare IBAN):
(ďalej len 

',koneěný 
uŽivateľ)

Clánok 1

Pľedmet a účel zmluvy

l.1. Pľedmetom zmluvy o poskýnutí nenávratného finančného pľostľiedku (ďalej len
,,zmluvď') je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných stľlín pri
poskytovaní nenávratného ťlnančného pľíspevku (ďalej len ,,NFP") Zo strany
poskýovatel'a konečnému uŽívateľovi na realizźlciu aktivít projektu, ktoý je pľedmetom
schválenej Žiadosti o NFP z dotácie NSK (ďalej len ',ŽoNFP") na podporu drŽiteľov
regionálnej značky kvality a činnosti zdruŽení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kĺaja _
nástroj INSK.
Kód qýzvy: 1A{SK/2018
Nazov pľojektu: lJ drzbatréningovej plochy
Identifikačné číslo pľojektu:0 1 02 1 80 1 1

Miesto rea|iztrcie pľojektu: Zapadné Slovensko' Nitľiansky samosprávny kraj, okľes Nitra,
obec Čakajovce.

1.2. Účelom tejto zmluvy je pođpoľa implementácie Stratégie CLLD oZ RADOŠINKA a to
spolufinancovaním pľojektu konečného užívateľa z dotácie Nitrianskeho samosprávneho
kľaja (ďalej len ,,NSK") v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Nitrianskeho
samosprávneho kľaja (ďalej len ,,VZN NSK") č,.2l20l7 o poskytovaní dotácií z rozpoćtu
Nitľianskeho samosprávneho kľaja na podporu drŽiteľov regionálnej značky kvality a
ěinnosti zdruŽení aspolkovnavidiekuNitrianskehokľaja_Nástroj 1LEADERNSK a
v súlađe s Programovým manuálom l (,,ďalej len PM 1").

l.3. Pre účely tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenĘ záv?lzné pľi vysvetl'ovaní jednotlivých
ustanovení:



a) VZN NSK č. 2l20I7 o poskytovaní dotácií z ľozpočtu Nitľianskeho samosprávneho
kľaja na podporu drŽiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združeni a spolkov na
vidieku Nitrianskeho kĺaja _ Nástroj 1 LEADER NSK,

b) PM 1 Podpora drŽitel'ov regionálnej znaěky kvality a činnosti združeni a spolkov na
vidieku Nitľianskeho kľaja - NástĄ 1 LEADER NSK,

c) oznámenie k Žiadosti č. 1 l999l20l8 (list NSK zo dřla l0.07.2018),
d) Stratégia CLLD oZ RADoŠnrł.

čtánok 2
Výdavky projektu a NFP

2.l Poskýovateľ a konečný užívateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) celkové opľávnené výdavky na realizáciu aktivít pľojektu predstavujú sumu 2 457,I0

EUR (slovom dvetisícštyristopäťdesiatsedem EUR a desať centov),
b) poskýovateľ poskytne konečnému uŽívateľovi nenávratný finančný pľíspevok vo vyške

2 407,95 EUR (slovom dvetisícštyristosedem EUR a devät'desiatpäť centov), čo
predstavuje 98 Yo z celkoých opľávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu
uvedených v Čl,ánku 2,bod2.1, písm. a) tejto zmluvy'

c) konečný užívatęľ zabezpeěÍ vlastné zdroje financovania projektu vo výške 2 %o (s|ovom
dve percentá) z celkoqých opľávnených výdavkov na realizácíu aktivít projektu
uvedených v Člá''ku 2,bod,2.1, písm. a) tejto zmluvy azabezpečí ďalšie vlastné zdroje
financovania projektu na úhĺadu všetkých neoprávnených výdavkov projektu.

2.2 Konečný užívateľ sa zavđzuje pouŽiť nenávratný finaněný príspevok výlučne na úhľadu
celkových opľávnených výdavkov na realízáciu aktivít pľojektu a za splnenia podmienok
stanovených zmluvou.

Ż.3 oprávneným obdobím pľe výdavky je obdobie stanovené vo Yýzve na pľedkladanie
ŽoNFP a to od 01.01.20l8 do l0.12.2018.

čhnok 3
Ďašie podmienky použĺtia dotácĺe

3 . 1 Poskytnuté ťrnančné pľostriedky sú účelovo viazané len na účel, ktoľý j e uvedený v Článku
1 tejto zmluvy.

3.2 Konečný uživateľ podpisom zmluvy akceptuje poskýovatel'om pouŽitý spôsob
financovania a to systémom ľefundácie.

3.3 Pľáva a povinnosti zmluvných stľan výslovne neupľavené touto zmluvou sa riadia
pľíslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka (zákon č. 5131199l Zb. obchodný
zákonník v zneni neskoľších predpisov) a ztkona č,. 58312004 Z. z. o ľozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektoých zákonov.

3.4 Konečný uŽívateľ musí kompletne zrealizovať celý projekt a uhľadiť všetky výdavky
súvisiace s pľojektom z vlastných zdľojov, vľátane povinného spoluťtnancovania ešte pľed
podpisom zmluvy o poskýnutí NFP s poskytovatel'om. Po podpise zmluvy oboma
zmluvnými stranami a po nadobudnutí jej úěinnosti koneěný uŽivateľ predloŽí manaŽéľovi
MAS vyučtovanie skutoěne vynaloŽených výdavkov apožiada o refundáciu oprávnených

ýdavkov v súlade so zmluvou. Spolu so Žiadosťou predloŽí všetky potľebné účtovné
doklady vrátane ostatnej dokumentácie k pľojektu (v zmysle potľebných náleŽitostí
uvedených v PM 1) a preukaŽe presnú výšku spolufinancovania projektu. Následne na
zák|ade uskutočnenej fyzickej a finančnej kontroly na mieste bude koneěnému uŽívateľovi
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Zo strany poskytovateľa na účet uvedený v zmluve, prevedený bezhotovostným prevodom
nenávratný Íinančný príspevok v súlade s Článkom 2, bod 2.l, písm. a) tejto zmluvy' ľesp.
v percentuálnom pomeľe z celkových opľávnených výdavkov projektu stanovenom
v zmluve.

3.5 Konečný užívateľ je povinný umoŽniť qýkon kontroly na mieste.

3.6 Konečný uživateľ je povinný zilčtovať pridelenú dotáciu do l0.I2.20l8 v plnej výške,
predloŽením Žiadosti o ľefundáciu oprávnených qýdavkov a súčasným predloŽením
povinných príloh, ktqľymi sú napr. zmluva s víťazným dodávateľom, objednávka' dodací
list, faktúľa, bankový výpis, účtovné doklady, fotodokumentácia z realizácie projektu a
podpomá dokumentácia.

3.7 Konečný užívateľ je povinný zabezpečiť maximálnu súčinnosť a komunikáciu s
manaŽérkou oZ RADOŠINKA pri spľacovaní ročného zúčtovania dotácie a správy o
využití dotácie zrozpočtlsNSK (Nástľoj 1 LEADER NSK) oZ RADoŠrľra v roku 2018
a predložiť na vyžiadanie aj ďalšie relevantné dokumenty, ktoré sú pre ich spracovanie
nevyhnutné.

3.8 Pri všetkých aktivitách vykonávaných v súvislosti s ľealizáciou konkľétneho projektu
v rámci implementácie dotácie zrozpoětu NSK je konečný uŽívatęľ povinný:
- použivať logo LEADER NSK, slogan,,Podporujeme ľozvoj vidieka" a erb Nitrianskeho

samosprávneho kľaja,
- zreteľne'jasne a čitateľne uviesť presný nźnov projektu,
- zľeteľne, jasne a čitatel'ne uviesť oznam) že sa na financovaní pľojektu podiel'a

Nitľiansky samosprávny kľaj, a to v nasledujúcom znení; ,,Tento pľojekt je
spolufi nancovaný z rozpoětu Nitrianskeho samospľávneho kľaj a".

Vyššie uvedené náleŽitosti musia byt' uvedené na faľebnej infoľmačnej tabuli s bielym
podkladom vyľobenej z pevného materiálu a s minimálnymi rozmermi formátu A4.
Infoľmačná tabuľa musí bý umiestnená na dostupnom mieste v mieste realizácieprojektu.
Dizajn manuál pľogramu LEADER NSK (vrátane propozícií informačnej tabule) je
dostupný na https ://www. l eademsk. sk/prirucky. html.

článoľ 4
Záxerečné ustanovenia

4.l Nedodržarie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej
disciplíny v zmysle $ 31 zakona č:. 52312004 o rozpočtoqých pravidlách veľejnej správy a
o Zmene a doplnení niektorych zákonov. Żiadateľ, ktoý porušil rozpočtovú disciplínu je
povinný neopľávnene pouŽitú časť pľidelenej dotácie vrátiť poskytovatel'ovi.

4.Ż Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktoých kažđá zmluvná strana obdrŽí po
jednom vyhotovení.

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

4.4 Zm|uvné strany si zmluvu pľečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujű, 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 stľánke
www.radosinka.sk.



*ł a,

4.6 osoby podpisujúce túto zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

V Zbehoch dňa /t.ĺ.l,;..tł.ľ. V Čakaiovciach dňa ... /Í:41.:.k(P

Mgr. Jozef S , PhD
predseda OZ

Za Konecneno uzĺlatel'a
Ing. Marek Vu.Lu

predseda \

Lg


