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o poskytnutídotácie na podporu kultúry
v zmvs|eVZN NSK ě.2/2014v zneni neskoršícb
zmien

r.
Čt.

ÚvoDNÉUsTÁNovENIA
l. poskytovatel':
Nitřiaís|rysamosprávnykraj
Zasnipený:

r

lČo:
Bankové
spojenie:
Llslo uclul

I
I

(d'alejlen ,,NSK")

,,

2. prijímatel':

I

I
I
I
I
L
,

R.izusova2A, 949 0l Nitra
doc.Ing.Milanom Belicom,PhD.,
prgdsedom
Nit anskehosamosprávneho
kaja
37861298
pokladnica
Štrima
sK64 81800000007000315493

obec Čenený Hrádok

ČervenýHrádok l93
95l 82 Červený
llrádok

Zashipená:

lng. BohumiromŠabíkom,
stďostomobce
00656127
PrimabankaSlovensko,a. s.
sKTl 560000000022 4299800r
801Obec

tČo:

Bankovéspojenie:
v tvarcIBAN:
Čísloúčfu
olganizačno-pláunforma:
(ďalejlen''prijímatel..)

Čl.I|.
PR.EDMET ZMLUVY
NitriaÍIskysamosprárrnykaj v súlades uznesenímč.60/2018 z 2. Íiadnehozasadnutia
Zasfupitel'stvaNSK konanéhodňa 26. marca 2018 sa touto zmluvou zav:izuje poskýnút,
pňjímatel'ovi
dotáciuna úhradu
niíkladovna podporukulfurynasledovne:
Ntázovprojektu

výškadotácie
v EUR

Stretnutie
řodákovobce Červený
Hriídok. nezabúdame
na svoj lodný kaj

F qoo --

druh oprávnených
vÝdavkov
vydaniepamátného
bul|etinu.památné
predmety,kultúmy
program_ folklómy
súbor

Čl'I||.

Úču pouŽIrtn'lorÁclt.
t . Doúcia móže byť pouŽiti len na realizáciu projektÚprojektovuvedeného/uvedených
2.

L
4.

5.

v Čl' lI, ktorésa budúrealizovat'v roku 20|8 (najneskórdo \2.|2'2018)a len na úhradu
schválenýchýdavkov'
použiťna úhradustravnýchnákladov'nákr.rp
Dotáciunieje možné
alkoholua tabakových
výrobkov' honoráre pre organizátorovprojektov' refundáciu výdavkov uh"radených
v predchádzajúcomroku, splácanie úverov a úrokov z posk)4nutýchúverov a náklady,
preukázaťúčtovnými
ktorésa nedajú
dokladmi.
Prijímatel'je povinný použiťdotáciu výluěne na účel,na ktorý bola poskytnutá
aje povirtný nakladať s ňou hospodáme, efektívne,účinne'účehe avsúlade
s podmienkamidohodnuýmiv zmluve'
plopagačných
PÍijimatelje povinný v príslušných
mate.iáloch,na oficiá|nejwebovej
projektua na
stránke,na všetkýchpozvánkacha ostatnýchtlačovinách
určených
k danému
viditefnom
v
priestoroch,
kde
projekt
dobre
mieste
sa
buderealizovat'uviesť:,,Realizované
podporouNitrianskehosamosprávneho
kaja... To sa nevďahuje na projekty
s finančnou
predpodpisomzmluly.
realizované
Prijímatel,je povinný každúzmenu písomnenahlásiť poskyovatel'ovi (na odbor
vzdelávania a kultúr.y Úradu Nitrianskeho sfunosplávneho kraja - ďalej len
(zmenaštatutámeho
skutočnosti
ziistupcu,
..ovaK LJNSK..)do l0 dní od rozhodujúcej
'Ťnenačíslaúčfu
a pod.)a priloŽil.lbtokópiupotrebného
dokladu(potvrdenieo bankovom
účte.
menovacidekrét..'')'

Čl.|v.
sPÓsoB ÚHRÁDY A l.YÚČTovANIE
po lealizácii projektu'Posk}'tovatel'
poukiižeschválenú
t . Dotáciasa posk}'tuje
r"ýšku
dotácie

2.
3.

4.
).

prijimatel'ovi najneskór do 20 kalendrimych dni po vyúčtovaníprojektu (predloženie
hodnovemýchdokladov o preukázatelnompouŽitífinančnýchprostriedkov)a spísaní
zápisnicez vyúčtovania.
Dotácia podlieha ločnémuzúčtovaniu.Poskytnutúdot.áciu moŽno pouŽit' iba
v termíne
do |2. 12.2o|8a na projekty
realizované
od 0l.0l.20l8 _ 12.|2.201,8,
Prijimatel.je povinný osobne (alebo prostredníctvompísomne splnomocneného
zástupcu) al€ b o prostrednícfvompríslušného
e|ektronického
formu|áru dostupného
poskytnutejdotácie' v súlade sods. 5 aó
na !]!E4!!!Lé.k \Tkonať vyúčtovanie
nasledovne:
a) projekty realizované v termíne od 01'0l'20l8 do 3l.08.2018 vyúčtovať
do 30.09.2018,
b) projekty realizovanév termíne od 01.09.2018 do l2.12'20l8 vyúčtovať
do12.12.2018.
Na tTúčtoYaniapredloženépo určenom termíne sa nebude prihliadat' a bude
to považované
za porušenieZmlurT.
zaslanépoštousa nebudeorihliadat'a budeto považované
za porušenie
Ua vyúčtovania
Cl. IV. ods.3.Zmluvy.
je potťebné
formulrirunaskenovať
K ryúčtovaniu
odovzdať(v prípadeelektronického
a priložit'akoprilohuformuláta):
a) doklado realizáciiprojektu(plagát'pozvlinka.'')'
čerpaniedotácie (účtovné
doklady
b) tbtokópie účtovných
dokladovpreukazujúcich
ako aj prilohy
musia mat' všetky náleŽitostiv zmysle zákona o účtovnictve,

3

k účtovným
dokladom- prezenčné
listiny, dodacielisty. potvrdeniao odovzdaní
a prevzatívecnýchcien, doklad o zaplatenítovaÍukuiéÍovi,.../fakhnďpokladničný
b]ok),v závislostiod spdsobuúhrady,doklad o prijme organizácie,krórá poskytlá
sluŽby(pri hotovostnejplatbe_ príjmovýpokJadničný
doklad),výpis z bankového
účtuo úhrade(faktury,dohody, zmluvy. '..) a zriroveňpredložii.k nahliadnutiu
originály účtovnýchdokladov (neplatív pripade lyjčtovania prostťedníctvom
elektronickéhoformulría),ktoréje posk}'tovatel'oprávnený oiatrit, pečiatkou
s textom,,hladené
z dotácieNsK..,
c) čestné
prehláseíieo tom,čiprÚímatel'jeplatcomDPH'
d) fotodokumentáciu
o propagáciiNSK a kópiu všetl.ých
tlačovín,
čiinýchmateriálov,
na ktoďch bol šírený
ni2ov' erb' aIebologo posk}.tovatel'a
a informácia,žeprojekt
bol realizovanýs finančnou
podporouNsK.
6. Prijímate|'
si móŽevo vFlčtovarrí
dotácieuplatnit'l"ýdavkyv súlades Čl'Il., ktorévynaložil
na určenýúčelv príslušnom
kalendámomroku' vrátaneÚdavkov, ktorévyna|ožilpred
uzatvorením
zmluly.
'7.
Prijímaterberie.na vedomie,že oprávnenévýdavky sú výdavky,ktorépriamo súvisia
s realizáciouprojektu,a ženeoprávnené
výda-vky
súvšetkyvýdavky,kroréiú v rozporeso
5chvá|enými
oprá!nenýmiq/davkamipodl.aČl'll tejrozmIulry.V prípade.
ak poskyovatel.
prl vyuČtováni
proJekfuzistíneoprávnenost'
predložených
výdavkov,vyhradzujesi právo
poukázat'dotáciu a ženúv rozsahu zistenýchneoprávnenychvý<lavkov'Rovnako si
posk}tova1el'vyhradzuje váýo znížil,dotáciu v Iozsahu akom plijimatel.nepredloží
relevantné
doklady.
8 . PrijjmateLsa svojímpodpisomtejtozmluvy zayázlje.ževýdaýkyvynaložené
pri realiácii
projektu,ktorésúfinaÍlcované
z prostriedkovdotácieposkytnutejna zríkladetejtozmluly,
nebudú.duplicitne
hradené
aj z inýchzdrojov'Ak k zisteniuporušení
tejtopovinnostidójáe
Po poskytnutídotácie,je prijímatel.povinný vťátiťposkytovateťovi
dótáciu v rozsarru
ýdavkov, pri ktoých došlok porušeniutejto povinnostiaak k zisteniu dójde pred
poskytnutimdotácie,poskyovatel'si vyhradzujepťávozniŽiť!"ýškuposkytovanej
dotricie
v rozsahuvýdavkov'pli ktorýchdošlok porušeniu
tejtopovinnosti.
9. Prijímateť
dotáciejepovinnýzabezpečit',
aby všetkyúčtovné
dokladypredkladané
v rámci
vyúčtovania,
a to tak pri osobnornako aj elektronickomvyúčtovaní,
boli čitatel'né'
úplné,
zrol'mitel'néajednoznačné.
Nitriaisky samosprávny
kaj si vyhradzujeprávovyžiadať
si
k nahliadnutiuoriginály dokJadovaj v prípadeelektronického
vyučiovaniaa prijímatel'
dotácieje povinný v u.čitejlehote pledložit'\,yŽiadané
doklady na plísluš;ýodboř.
Posk}tovatel'siÝyhradzujeprávo opatriťoriginálydoktadovpečiatkou
siextom ''hradené
z dotácieNsK'' s lyznačením
dátumua podpisuzamestnanca,
koý vykonalvyúčtovanie
a právo odmietnut'doklady, ktoré nebudúspÍňaťpodmienku čitatel'nosri,
úp|nosti,
zrozumite|'nosti
a jednoznačnosti.

čt.v.

oDSTÚPENIE oD ZMLUVY, NEPoSKYTNUTIE

DoTÁcIE

1 . NSK má právo od zmlu\ry odstúpiť,
ak pťÚímatel'neplni
podrnienkyustanovené
touto
zmluvou,
2. NSK si vyhradzr.tje
právonepoukázať
prijímatel.ovi
na účet
schválenú
dotáciu.aX:
- prijímatel'nepredloŽívyúčtovaniev riadnom termine a riadnym
spósobom
(Čl.tV' zmluvy).
. prijímatel.
nedo&žípodmienkyv zmysleČl.tII. zm|uvy,
- dotáciabudepouŽitáv Iozpores toutozm|uvou,
- prijimatel'nedodržipovinnosti\,ryplývajúce
z tejtozmlulry,

plijímate|neumožnilYkonať kontrolu v súlades platnými právnymi predpismi,
prijimatefukončí
v termíne
predpoužitím
svojučinnosť
dotácie,
prijimatel'nemávočiNsK vyrovnané
všetkyzávázky.
Čl.\'I.
SANKCIE
prostriedkya nakladanie
Prijímatel'
dotácieberiena vedomie,žeposk),tnutá
dotáciasúveťejné
s nimi podlieha kontrole (napr. kontIola vyúčtovaniaUtvarom hlavnéhokontrolóra NSK,
Najvyššímkontrolným uradom SR...'). Použitie dotácie v rozpoÍe s určenýmúčelom,
podmienoka pravidiel
nehospodiíme,
neefektívne
a neúčinné
vynakladaniedotácie'porušenie
za kto.ých bola dotícia poskytnutása budepovaŽovaťza porušeniefinarrčnejdisciplíny a voči
p jímateťovi
budúuplatnené
santciev sulades s 31 zákonač'523/2004 z. z. o tozpoětoýých
pravidlách verejnej sprárT a o zmene a doplnení nieltoých zákonov v znení neskolších
oredoisov.

č|.
vu.

zÁVEREČNÉ USTANo!TNtA

'a

t . Prijimatel'sa zavŽizuješírit'doblémenoNsK počastrvaniaprojektuuvedeného
v Cl' '
tejtozmluvy.
2 . ostatnévďahy, ktorénie súupmvenéÚslovne v tejto zmluve, sa riadia občianskym
zákonníkom
v platnomzneni.
podpisomzmlu\Ypotvrdzuje,ž€ sa obozniímilso znenímVšeobecne
3 . Prijímatel'
záváizného
nariadeniaNit anskehosamosprávneho
kraja č.2/2014
o poskýovanídotáciíz rozpočtu
Nit anskehosanosplávneho kraja na podporu kultury a športuv zneníneskoršíchzmien
(vZN NsK č.9/2015a vZN NSK č.4/20]''7)'
podLaktoréhosa dotáciav zÍrysletejto
zmluvyposkytuje.
4. Zmluva nadobúdaplatnost'jej podpísanímoboma zmlur.nými stranami a účinnosť
dňom
po dnijejzverejnenia
nasledujúcim
na webovomsidleUNsK'
5 . Zmluva je vyhotovenáv dvoch exempliiroch'z ktoých 1 exemplár ob&žíp jimatel'
a l exempllírNSK.
6' Zmluvnéstrany sa dohodli, Že meniťa doplňaťtútozmluvu možnolen očislovanými
písonrnýmidodatkami,ktolésa stávajúpo ich podpísarrí
neoddelitel'nou
súčasťou
t€ j to
zmluvry.
7. Zmluvnéstrany prehlasujú,
Že sa na tomtoplávnomúkon€ dohodlidobrovol'ne,
Žeprejav
právne
plne
ich vóleje slobodný,váŽny,určitýa zrozumitel'ný
a Že súna
úkony
spósobili'
Ked'Žeznenietejtozmlu.vyje v plnomsúlades ich prejavenouvól'ou,tutona znak súhlasu
pojej prečítaní
podpisujú'
vlastnoručne

rnff
V Nitle

ý.L'

Ing.
starostaobce
LervenyhraooK

doc' IĎg' Milan

predseda
Nitlianskeho saÍnosprávneho
kraja

