
1. poskytovatel:

Z M L U V A c.33/2011
o poskytnutí dotácie na podporu športu

v zmysle VZN c. 4/2010

Cl. I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

kriJ,1/t14/
~./ it,;';:... ,

Zmluva nadobudl~ Z O -05- Z011úcinnost dna'

Nitriansky samosprávny kraj
Zastúpený:

ICO:

Bankové spojenie:
Císlo úctu:

(dalej len "NSK")

2. prijímatel:

Mesto Zlaté Moravce

Zastúpené:

ICO:

Bankové spojenie:

Císlo úctu:.
Organizacno-právna forma:

(dalej len "prijímatel"')

Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
doc. Ing. Milanom Belicom, PhD.,
predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja
37861298

Štátna pokladnica
7000 315 493 / 8180

a

1. Mája 2
953 33 Zlaté Moravce
Ing. Petrom Lednárom,
primátor mesta
00308676

VÚB, a.s.
Zlaté Moravce
1785392554/0200
801 - Obec

Cl. II.
PREDMET ZMLUVY

1. Nitriansky samosprávny kraj v súlade s uznesením C. 61/2011 Zastupitelstva NSK
zo dna 8. apríla 2011 sa touto zmluvou zaväzuje poskytnút prijímatelovi dotáciu
na úhradu nákladov na podporu športu vo výške

150€

slovom: stopätdesiat eur
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Cl. III.

1 ÚCEL POUŽITIA DOTÁCIEI
1. Dotácia môže byt použitá na realizáciu projektu "Ocenenie športovcov "Anketa

o najúspešnejšieho športovca, športovkynu, športový klub, trénera a zaslúžilého športovca
mesta Zlaté Moravce" za rok 2010", ktorý sa bude realizovat v roku 2011. Dotáciu možno

použit podla predloženého projektu iba na prípravu podujatia - ceny, pozvánky, plagáty,
diplomy a bulletin.

2. Dotáciu nie je možné použit na úhradu stravných nákladov, nákup alkoholu a tabakových
výrobkov, honoráre pre organizátorov projektov, refundáciu výdavkov uhradených
v predchádzajúcom roku, splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov, náklady,
ktoré sa nedajú preukázat úctovnými dokladmi.

3. Prijímatel je povinný použit dotáciu výlucne na úcel, na ktorý bola poskytnutá
a je povinný nakladat s nou hospodárne, úcelne a v súlade s podmienkami dohodnutými
v zmluve.

4. Prijímatel je povinný každú zmenu písomne nahlásit poskytovatelovi (na odbor školstva
mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja- d'alej len "OŠMŠaK
ÚNSK") do 1O dní od rozhodujúcej skutocnosti (zmena štatutárneho zástupcu, zmena
císla úctu a pod.) a priložit fotokópiu potrebného dokladu (potvrdenie o bankovom úcte,
menovaCÍ dekrét, ...).

CI. IV.
SPÔSOB ÚHRADY A VYÚCTOVANIE

1. Dotácia bude poukázaná na úcet prijímatela bezhotovostným prevodom do dvadsiatich
dní odo dna nadobudnutia úcinnosti zmluvy.

2. Dotácia podlieha rocnému zúctovaniu. Poskytnutú dotáciu možno použit iba do 31. 12.
2011.

3. Prijímatel je povinný osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu
vykonat vyúctovanie poskytnutej dotácie, odovzdat fotokópie dokladov a zároven
predložit k nahliadnutiu originály úctovných dokladov na OŠMŠaK ÚNSK v súlade
s ods. 5 nasledovne:

a) projekty uskutocnené v termíne od Ol. 01. 2011 do 30. 08. 2011 vyúctovat
do 30. 09. 2011,

b) projekty uskutocnené v termíne od 01. 09. 2011 do 31. 12. 2011 vyúctovat
do 31. 12.2011.

Na vyúctovania predložené po urcenom termíne sa nebude prihliadat a bude
to považované za porušenie Zmluvy, so sankciou vrátenia dotácie v súlade s Cl. V.
zmluvy!

4. Na vyúctovania zaslané poštou sa nebude prihliadat a bude to považované za porušenie
zmluvy- cl. IV. ods. 3.

5. K vyúctovaniu je potrebné predložit originály a fotokópie dokladov na základe spôsobu
cerpania dotácie:

výpis z bankového úctu o prijätí dotácie,
výpis z bankového úctu o výbere dotácie + príjmový pokladnicný doklad,
doklad o využití dotácie (dohoda, zmluva o poskytnutí služby, o vykonaní práce,
...Ifaktúra/ pokladnicný blok),
výdavkový pokladnicný doklad (pri platbe v hotovosti),
doklad o príjme (pri hotovostnej platbe) organizácie, ktorá vykonala služby,
resp. poskytla služby,
výpis z bankového úctu o úhrade (faktúry, dohody, zmluvy, ....)
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6. Prijímatel' je povinný výnosy (úroky mínus dan, mínus poplatky za vedenie úctu) z týchto

I prostriedkov odviest' do 31. 12. 2011 na úcet NSK c. 7000 315 493 / 8180. 9 odvedení

výnosov je prijímatel' povinný zaslat avízo o platbe na ekonomický odbor Uradu NSK
(d'alej len "EO ÚNSK") a na odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu NSK

7. Nevycerpanú dotáciu je prijímatel' povinný vrátit do 31. 12. 2011 na úcet NSK
c. 7000 315 493 / 8180. O vrátení dotácie je povinný zaslat avízo na EO ÚNSK
a na OŠMŠaK ÚNSK.

8. Prijímatel' dotácie si môže vo vyúctovaní dotácie uplatnit výdavky v súlade s Cl. III.
ods. 1, ktoré vynaložil na urcený úcel v príslušnom kalendárnom roku,
aj pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí dotácie.

Cl. V.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, VRÁTENIE DOTÁCIE

1. NSK má právo od zmluvy odstúpit, ak prijímatel' neplní zmluvné podmienky ustanovené
touto zmluvou. Prijímatel je povinný vrátit poskytnutú dotáciu a zaslat avízo o vrátení
platby do 15 kalendárnych dní od odstúpenia poskytovatel'a od zmluvy na úcet c. 7000
315493/8180.

2. NSK si vyhradzuje právo neposkytnút dotáciu tým subjektom, ktorí majú voci NSK
nesplnené záväzky a pohl'adávky z predchádzajúcich rokov.

3. Pri zúctovaní poskytnutej dotácie z dôvodu odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany
povinné postupovat v zmysle zákona c. 583/2004 Z. Z.o rozpoctových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. NSK si vyhradzuje právo žiadat vrátenie celej dotácie ak:
-prijímatel' nepredloží vyúctovanie v riadnom termíne a riadnym spôsobom (Cl. IV. ),
-prijímatel nedodrží podmienky v zmysle Cl. III ods. 4,
- dotácia bude použitá v rozpore s touto zmluvou,
-prijímatel nedodrží povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy,
-dôjde k porušeniu hospodárnosti s poskytnutou dotáciou,
-prijímatel neumožní vykonat kontrolu v súlade s platnými právnymi predpismi,
- prijímatel ukoncí svoju cinnost v termíne pred použitím dotácie.

Cl. VI.
SANKCIE

1. Porušenie ustanovení tejto zmluvy prijímatelom sa bude považovat za porušenie
financnej disciplíny a prijímatel' bude povinný uhradit NSK penále v súlade
s §31 zákona c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cl. VII.
ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

1. Prijímatel sa zaväzuje šírit' dobré meno NSK pocas trvania projektu uvedenej v Cl. III.
tejto zmluvy.

2. Ostatné vztahy, ktoré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve, sa riadia Obcianskym
zákonníkom v platnom znení.
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;3. Zmluva nadobúda platnost' jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a úcinnost' dnom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle ÚNSK.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých 1 exemplár obdrží prijímatel

a 3 exempláre NSK.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že menit' a dopínat' túto zmluvu možno len ocíslovanými

písomnými dodatkami, ktoré sa stávajú po ich podpísaní neoddelitelnou súcast'ou tejto
zmluvy.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovolne, že prejav
ich vôle je slobodný, vážny, urcitý a zrozumitelný a že sú na právne úkony plne spôsobilí.
Kedže znenie tejto zmluvy je v plnom súlade s ich prejavenou vôlou, túto na znak súhlasu

po jej precítaní vlastnorucne podpisujú.

1 Z ~1ÁJ2011

V Nitre .......• 0 ••••••••••••••••••• o ••••••••

~-.. ~ --'........................... ~ ....
Ing. Peter Lednár

primátor
Mesto Zlaté Moravce

······d~rij~B~ii~·~·P·hD·.·:····
predseda

Nitrianskeho samosprávneho kraja
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