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Zm|uva o poskytnutí nenávľatného finančného príspevku
z dotácĺe NsK č.010218012

uzatvorená v zmysle s 269 ods. 2 obchodného zákonníka č:. 5I3ll99I Zb. v znení neskorších
pľedpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

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

Konečný užívatel':
Sídlo:
IČo:
DIČ:
Zastűpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (v tvaľe IBAN)

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

Slovenský folklĺírny súboľ RIPÍN
Vel'ké Ripňany 468,956 07 Veľké Ripňany
31823378

Elena Chálková, pľedsedníčka
VUB, a.s.
sK41 0200 0000 0026 99449651

a

(ďalej len,,konečný užívateľ)

čHnok 1
Pľedmet a účel zmluvy

1.l. Predmetom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (ďalej len
,,zmluvď') je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných stľán pri
poskytovaní nenávratného finaněného pľíspevku (ďalej len ,,NFP") zo stľany
poskytovateľa konečnému užívateľovi na rea|izáciu aktivít pľojektu, ktorý je predmetom
schválenej Žiadosti o NFP z đotácie NSK (ďalej len ,,ŽoNFP") na podporu drŽitel'ov
ľegionálnej značky kvality a činnosti združeni a spolkov na vidieku Nitrianskeho kľaja _
nástľoj INSK.
Kődýzvy: 1/t{SIí2018
Nazov projektu: Cimbalovka v RIPÍNE
Identiťrkačné číslo pľojektu: 0 l 02 1 80 1 2
Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Nitriansky samosprávny kľaj, okľes
Topoľěany, obec Veľké Ripňany.

1.2. Účelom tejto zmluvy je podpora implementácie Stratégie CLLD oZ RADOŠľNKA a to
spolufinancovaním pľojektu konečného uživateľa z dotácie Nitľianskeho samospľávneho
kĺaja (ďalej len ,,NSK") v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Nitrianskeho
samospľávneho kĺaja (ďalej len ,,VZN NSK") ě.2l20I7 o poskytovaní dotácií zrozpoćtu
Nitrianskeho samosprávneho kľaja na podporu drŽitel'ov ľegionálnej zĺaěky kvality a
činnosti zdruŽení a spolkov na vidieku Nitľianskeho kľaja _ Nástľoj 1 LEADER NSK a
v súlade s Pľogramovým manuálom 1 (,,ďalej len PM l").

1.3. Pre účely tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty záväzné pri vysvetľovaní jednotliqých
ustanovení:



a) VZN NSK č. 2l2O17 o poskýovaní dotácií z rozpoětu Nitrianskeho samosprávneho
kĺaja na podporu dľŽitel'ov ľegionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na
vidieku Nitľianskeho kĺaja - Nástroj l LEADER NSK'

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

c) oznámenie k Žiadosti č. 1I99912OI8 (list NSK zo dňa 10.07.2018)'
d) Stratégia CLLD oZ RADoŠnĺrł.

čHnok 2
Výdavky projektu a NFP

2.1 Poskýovateľ a konečný užívateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít pľojektu predstavujú sumu 2 4I0,2l

EUR (slovom dvetisícštyristodesať EUR a dvadsatJeden centov),
b) poskytovateľ poskýne konečnému uŽívatel'ovi nenávľatný finančný príspevok vo uýške

2362,00 EUR (slovom dvetisíctľistošesťdesiatdva EUR), ěo pľedstavuje 98 Yo z
celkových oprávnených ýdavkov narealizáciu aktivít projektu uvedených v Clánku 2,

bod 2.1, písm. a) tejto zmluvy,
c) konečný užívateľ zabezpeč,i vlastné zdroje financovania projektu vo výške 2 % (slovom

dve percentá) z celkových oprávnených výdavkov na rea|izáciu aktivít projektu
uvedených v Článk' Z,bod2.l, písm. a) tejto zmluvy azabezpećí ďalšie vlastné zdľoje
financovania projektu na úhľadu všetkých neopľávnených výdavkov projektu.

2.2 Koneěný uživateľ sa zaväzuje pouŽiť nenávratný Íinančný pľíspevok výlučne na úhľadu
celkových opľávnených ýdavkov narea|izáciu aktivít pľojektu a za splnenia podmienok
stanovených zmluvou.

2.3 optávneným obdobím pľe výdavky je obđobie stanovené vo Yýzve na predkladanie

ŽoNFP ato od 01.01.2018 do 10.12.2018.

čHnok3
ĎaKĺe podmienky použĺtia dotácĺe

3.1 Poskytnuté finančné pľostriedky sú úěelovo viazanélen na účel, ktorý je uvedený v Článku
I tejto zmluvy.

3.2 Konečný uŽivateľ podpisom zmluvy akceptuje poskytovateľom použitý spôsob
financovania a to systémom ľefundácie.

3.3 Prźĺva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupľavené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka (zźlkon č). 5l3ll99l Zb. obchodný
zákonník v zneni neskoľších pľedpisov) a zákona č). 58312004 Z. z. o rozpočtoqých
pravidlách územnej samosprávy a o Zmene a doplnení niekto4ich zákonov.

3.4 Konečný užívateľ musí kompletne zrealizovať celý pľojekt a uhĺadiť všeĘ výdavky
súvisiace s pľojektom z vlastných zdľojov, vľátane povinného spolufinancovania ešte pľed

podpisom zmluvy o poskytnutí NFP s poskytovateľom. Po podpise zmluvy oboma
zmluvnými stranami a po nadobudnutí jej úěinnosti konečný uŽivateľ pľedloŽí manaŽéľovi
MAS vyúětovanie skutoěne vyna|oŽených ýdavkov apožiada o ľefundáciu oprávnených
výdavkov v súlade so zmluvou. Spolu so Žiadosťou pľedloží všetky potľebné účtovné
doklady vrátane ostatnej dokumentácie k projektu (v zmysle potľebných náleŽitostí

uvedených v PM 1) a pľeukáŽe pľesnú výšku spolufinancovania pľojektu. Následne na

zák|adęuskutočnenej fyzickej a finaněnej kontroly na mieste bude konečnému uŽívateľovi
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Zo strany poskytovateľa na úěet uvedený v zmluve, pľevedený bezhotovostným prevodom
nenávľatný finaněný príspevok v súlade s Článkom 2,bod 2.l, písm. a) tejto zmluvy, resp.
v percentuálnom pomere z celkových oprávnených výdavkov projektu stanovenom
v zmluve.

3.5 Konečný uŽívateľ je povinný umoŽnit'výkon kontroly na mieste.

3.6 Konečný užívateľ je povinný z:účtovať pľidelenú dotáciu do l0.l2.20I8 v plnej výške,
predloŽením žiadosti o ľefundáciu oprávnených qýdavkov a súčasným predloŽením
povinných príloh, ktoqými sú napr. 7mluva s vít'azným dodávateľom, objednávka, dodací
list, faktúľa, bankový výpis; účtovné'doklady, fotodokumentácia z realizácie projektu a
podpomá dokumentácia.

3.7 Konečný užívateľ je poviińý' zabezpečiť maximálnu súčinnosť a komunikáciu s
manažérkou oZ RADOŠINKA pľi spľacovaní ročného zúčtovania dotácie a správy o
vytlŽití dotácie zrozpočtuNSK Q.{ástroj 1 LEADER NSK) oZ RADOŠDIKA v ľoku 2018
a predloŽiť na vyžiadanie aj ďalšie ľelevantné dokumenty, ktoľé sú pľe ich spracovanie
nevyhnutné.

3.8 Pľi všetkých aktivitách vykonávaných v súvislosti s realizáciou konkľétneho projektu
v rámci implementácie dotácie zrozpoćtu NSK je konečný užívateľ povinný:
- používať logo LEADER NSK, slogan,,Podporujeme rozvoj vidieka" a eľb Nitrianskeho

samosprávneho kľaja,
- zreteľne, jasne a čitateľne uviesť pľesný ntzov projektu,
- zľetel'ne, jasne a čitatel'ne uviesť oznam) že sa na financovaní pľojektu podiel'a

Nitriansky samosprávny kľaj' a to v nasledujúcom znení: ,,Tento pľojekt je
spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kľaj a".

Vyššie uvedené náleŽitosti musia byt' uvedené na faľebnej infoľmačnej tabuli s bielym
podkladom vyrobenej z pevného materiálu a s minimálnymi rozmermi foľmátu A4.
Informačná tabuľa musí bý umiestnená na dostupnom mieste v mieste realizácieprojektu.
Dizajn manuál pľogramu LEADER NSK (vrátane propozícií informačnej tabule) je
dostupný na https://www.leadernsk.slďprirucky.html.

čHnot 4
Zá.ľerečné ustanovenia

4.1 Nedodržanie pođmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej
disciplíny v zmysle $ 3l zákona č:. 52312004 o rozpočtových pravidlách verejnej spľávy a
o Zmene a doplnení niektoých zákonov. Žiadater, ktoý porušil rozpočtovú disciplínu je
povinný neoprávnene použitú časť pľidelenej dotácie vrátiť poskytovateľovi.

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

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

4.4 Zmluvné stľany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a pľehlasuju, 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
úěinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na intemetovej stránke
www.radosinka.sk.
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4.6 osoby podpisujúce túto zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

V Zbehoch aĺa .. y'.O,&.:. !!?. !." Vo Veľkých Ripňanoch dňa ..{9.:..|:L.:..?"

za konečného uŽívatel'a
Elena Chálková
pľedsedníčka

za
Mgr. Jozef
pľedseda oZ

, PhD


