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96212017lOVaK

Zl'íLLVA

č.47412017
o poskvtnutí dotácie na podporu športu
v zm\-sle

YZN \SK

č.21201-1 v znení neskoršej zmeny

čl. t.
t,\-OD\E t-ST.{\OYENIA
l. poskl,tovatel':
Nitriansky samosprávny

Zasíúpený:

kraj

tČo:

-l
l,

Bankové spojenie:
Čísloúčtu:

l

(d'alej len ..NSK..)

I

Z. prijímatel':

la
l
I

l
l
l,
l
l
l
l
l

Obec

]A.

0l

Nitra
dt)c. [ng. \1ilanorn Belicom, PhD.,
predsedoIn Nitrianskeho samosprávneho kraja
_] 786l ]98
Štátlrr pokladnica
SK6-t 8180 0000 0070 0031 5493
Rázustr\a

Marcelová

9,19

Námestie slobody l l99
946 32 Marcelová

Ervinom Vargom,

'astúpená:
tčo,
gankové spojenie:
Čísloúčtuv tvare IBAN:
Organizačno-právna forma:

starostom obce

00306550

VÚB.

a. s.

SK83 0200 0000 0000 2272 9142
80l Obec

(d'alej len,,prijímatel"')

čl. n.
PREDMET ZMLUVY
Nitriansky samosprávny kraj v súlade s uznesením č. 4812017 z 30. riadneho zasadnutia
Zastupitel'stva NSK konaného dňa 27. marca 2017 sa touto zmluvou zavázuje poskytnúť
prijímatel'ovi dotáciu na úhradu nákladov na podporu športu nasledovne:
Názov projektu

druh oprávnených

l"ýška dotácie

v EUR

výdavkov
- poháre

Obec vedie mládež k športovým

aktivitám

€ l700,--

diplomy
upomienkové
oredmety
-

čl. ttt.

účnlpoužtrta norÁctn
na realizáciu projcktov uvedených v Čl. II, ktoré sa budú
realizovať v roku 2017 a len na úhradu schr,álenjch r,ýdavkov,
2. Dotáciu nie je možnépoužiťna úhradu stravních rrákladov. nákup alkoholu a tabakových
výrobkov. honoráre pre organizátorov projektor. refundáciu výdavkov uhradených
v predchádzajúcom roku. spláianie úverov a úrokol z poskYnutých úverov, nákladY, ktoré

l. Dotácia móže bl.t' použitá len

3.
4.

t

5.

sa nedajú preukázať účtovnýmidokladmi.

Prijímatel' je povinný použiťdotáciu výlučne na účel.na ktorý bola poskytnutá
aje povinný nakladať s ňou hospodárne. eí'ektír,ne, účelneav súlade s podmienkami
dohodnutými v zmluve.
prijímatel, je povinný v príslušných propagačnj,ch rrlateriáloch a na viditel'nom mieste
spojenom s realizáciou projeku zverejniť informáciu. že pro.ickt, sa realizuje s finančnou
podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. to sa nerzt,ahuje na projekty uskutočnené
pred podpisom zmluvy.
brijímatel, je povinn;; každúzmenu písomne nahlásiť poskrtovatel'ovi (na odbor
vzdelávania a kultúr!, Úradu Nitrianskeho samosprár,neho kraja - d'alej len
..oVaK úNsx.,; do l0 dní od rozhodujúcej skutočnosti (zmena štatutárneho zástupcu,
zmena číslaúčtua pod.) a priložiťfotokópiu potrebného dokladu (potvrdenie o bankovom
účtc-.menor ací dekrét....).

čt. tv.
spÓsoB úrrruuy A vyúčTovANIE
D.ltácia sa poskltuje po realizácii projektu, Nitriansky samosprávny kraj poukáže
schr álenú r,j,šku dotácie prijímatel'ovi najneskór do 20 kalendámych dní po vyúčtovaní
projektu (predloženie hodnoverných dokladov o preukázatel'nom použitífinančných
prostriedkov) a spísanízápisnice z vlučtol,arria.

podlieha ročnémuzúčtovaniu.poskýnutú dotáciu možno použit' iba
do l2.12.2017.
Prijímatel' je povinný osobne alebo prostrednícfvom písomne splnomocneného
záŠtupcu vykonať vyúčtovanie poskl,tnutej dotácie, odovzdať fotokópie dokladov
azároveň predložiť knahliadnutiu originálý úetovnych dokladov na OVar ťrNSr

). Dotácia
\§,

Yy

v súlade s ods. 5 a 6 nasledovne:
a) projekty realizované v termíne od 01.01.2017
do 30.09.20l7,
b) projekty realizované v termíne od 01.09.2017
do 12.12.2017,

do

3l .08.20l7 vyúčtovať

do

12.12.2017 vyúčtovať

Na ryúčtovaniapredloženépo určenom termíne sa nebude prihliadat'

a bude

to považovanéza porušenie Zmluly.
\r r rúčtovaniazailané poštou sa nebude prihliadať a bude to povťované za porušenie cl,

\

..

ods.3.Zmlwy.

,. ,,

r,tčtol aniu

_ - _,nálr
" _ .. .J

je potrebné predložiť:

a fotokópie dokladov nazáklade spósobu čerpania dotácie:
tl r,}-užití finančných prostriedkol, (dohoda, zmluva o

poskYtnutí službY,
._,. *,:ní práce. prezenčné listinr. dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní aPrevzaÍÍ
;,e n. doklad o zaplatení tovaru

kuriérovi ...lfaktúral pokladničný blok)

-

b)

c)

Ližt-,1 (pri

doklad o príjme organizácic. kI. :,_,
pokladničný doklad)
výpis z bankového účtuo úhra;;
čestnéprehlásenie o tom. či pri.' --.
plagát. pozvánku. čestnéprch1-,,_
akcie

-:, -;,-]

ini

doklad o dátume realizácie

r

súlade s Čt. tt.. ktoré vynaložil
rrdarkov. ktoré vynaložil pred

Prijímatel' berie na vedomie. žc -:-- - - s realizáciou projektu, a že neoprl,. -:- -

.iJ:irkl,. ktoré priamo súvisia

-

,,.:rl

\

poskytovatel' vyhradzuje prál (r 1,relevantné doklady.
Prijímatel' sa svojím podpisonl tcl:
pro.iektu. ktoré sú financované z p: : - :,
nebudú duplicitne hradené aj z in,,.
po poskl-tnutí dotácie, je prijínl.::
vjdal kor. pri ktorých došltl k r
poskrtnutím dotácie. poskytor at,-\ rtrzsahu vj,davkov. pri ktorjch c

prípade. ak poskytovatel'

,,,

:,.altlženépri realizácii

-, z:klade

tejto zmluvy,

J :.] po\ innosti dójde
j.ltáciu v rozsahu

-:J:]iLl dójde pred
,r anej dotácie

l

*\, -]F tx)T{CIE

{_

ODSTÚPENIE oD Z\íL( \'!

kr,. ktoré sú v rozpore so

::r ktr\. r,l,hradzuje si právo
-_-.-:-. ridal,kov. Rovnako si
_ ]" ,:l prijírnatel'nepredloží

pri vyúčtovaníprojektu zistí nelr1.:: - - poskytnúť dotáciu zníženú\, rt]z>;,

8.

príjmový

, ;,.. zttlluvr,.....)
- -: !)PIl

na určený účelv príslušnont kale:,:_*
uzatvorením Zmlwy.
7.

-

hotovostnej platbe

\ri

\SK

má právo od zmluvy cldsi_:
zmluvou.
1. NSK si vyhradzuje právo nep.,,.l.,

l.

-

§ů

prijímatel' nepred|oží\i--,
(Čl.IV. zmluvy).

- prijímatel' nedodrží podm,;-"
- dotácia bude použitá l, r.,z:, ,_
- prijímatel'nedodržípor in: ,,
- prijímatel' neumožní t-r k. :.
- prijímatel'ukončísvoju č,-- prijímatel'nemávoči\sK, r i.i

Prijímatel'dotácie berie na vedtrn, .
snimi podlieha kontrole (napr, ,

_

Najvyššímkontrolným úrad.,:- : _
neňospodárne, neefektívneanc__ --_
za ktorých bota dotácia posklrr:_:_ ,_
prijímatel'ovi budú uplatnené s_:-. _ :

predpisov.

-

,,il

"

-

::edpismi.

,

,,

,,,[
,]]

i ,

,,,
M
,i"n
J]h

i

r] -

: nakladanie
.._:,l.,ra NSK,

_,_"

:"
_

,_

_,.

:jl

účelom,
praridiel
: ,_ lltnr a voči
/ctlčtových
_

,:

C|. \,II.

zÁr,tntč\E t sT \\ovENIA
Prijímatel' sa zavázuje šírit'delbrj rncn,. \\K l,,č;-ts trrania projektu uvedeného v Čt. tt.
zmluvy,
2. Ostatné vzí'ahy, ktoró nie sú uprarc,nc \r5].,1nc r te_jto zmluve, sa riadia Občianskym
zákonníkom v platnom znení.
_).
zmluva nadobúda platnost' jej podpísaníntlrborna znlluvnÝmi stranami a účinnosťdňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia na \\ cbtr\ trl]l sídle L-NSK,
4. Zmluva je vyhotovená r,droch erernplároch. z ktorich 1 exemp|ár obdržíprijímatel'
a 1 exemplár NSK.
5. Zmluvné strany sa dohodli. že nlenit'a doplňat'túto zInluvu možno |en očíslovanýrni
písomnými dodatkami, ktoré sa stávajú po ich podpísaní neoddelitel'nou súčast'outejto
zmluvy.
6. Zmhvné strany prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovol'ne, že prejav
ich vóle je slobodný,vážny, určitý azrozunlitel'n1 a že sú na právne úkony plne spósobilí.
Ked'že znenie tejto zmluvy je v plnom súlade s ich prejavenou vól'ou, túto na znak súhlasu
po jej prečítanívlastnoručne podpisujú.
te.ito
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Ervin Varga.

doc.

starosta obce

obec Marcelová

Nitrianske

samosprávneho kraja

