ZMLUVA o poskytnutí dotácie č. GEN_211/2019
na podporu športu
v zmysle VZN č. 2/2018 v znení neskorších dodatkov

Čl. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Poskytovateľ dotácie:
Mesto Zlaté Moravce, zastúpené primátorom PaedDr. Dušanom Husárom
Sídlo: Ul. 1.Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 308 676
Bankové spojenie: 33422162/0200
IBAN: SK22 0200 0000 0000 3342 2162
( ďalej len poskytovateľ)
Prijímateľ dotácie: Ing. Tomáš Segíň
Právna forma: FO
Sídlo:
DIČ: 1085089654
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, pobočka Zlaté Moravce
IBAN: SK86 0900 0000 0002 3324 7274
( ďalej len prijímateľ)

Čl. II. PREDMET ZMLUVY
1. Mesto Zlaté Moravce v súlade s Rozhodnutím primátoraMesta ZlatéMoravce zo dňa
11.04.2019 sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prUímateľovi dotáciu na úhradu nákladov
na podporu pre oblasť : športu nasledovne:
Názov projektu: Memoriál Viliama Pongráca Žilina - Dievčenský hokejový turnaj
2.
Výška
dotácie: 200,00 eur (slovom: dvesto eur)
3.
Druh oprávnených výdavkov: úhrada štartovného v sume 200 Eur
4.

Čl. III. ÚČEL POUŽITIA DOTÁCIE
Prijímateľ je povinný použiť dotáciu výlučne na účel, na ktorý bola poskytnutá a je povinný
pri ich použití zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť ich použitia,
pričom:
a) hospodárnosťou vynaloženia verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie
tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu.

b) efektívnosťou najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami
a dosiahnutými výsledkami.
c) účinnosťou plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na
použité verejné financie.
d) účelnosťou vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom
ich použitia.
2. Dotácia môže byť použitá len na realizáciu projektov uvedených v Čl. II, ktoré sa budú
realizovať do 15.12.2019 a na úhradu oprávnených nákladov uvedených v ČL.II.
3. Dotáciu nie je možné použiť na úhradu: splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov
a leasingových splátok, na projekty (podujatia) organizované s finančnou účasťou Mesta
v rámci plánovaných projektov (podujatí), na zhodnotenie investičného majetku a odpisy,
občerstvenie, stravovanie, nákup darov a suvenírov, výdavky na nákup alkoholických
a tabakových výrobkov, na odmeny a honoráre pre účinkujúcich umelcov, cvičiteľov, trénerov
a rozhodcov v rozsahu presahujúcom 10% z celkovej výšky poskytnutej dotácie, prevádzkové
a režijné náklady spojené s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami žiadateľa a výdavky
nesúvisiace s projektom, úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov.

Čl. IV. SPÔSOB ÚHRADY A VYÚČTOVANIE
1. Dotácia na schválenú žiadosť sa poskytuje do 30 dní od podpisu zmluvy na účet prijímateľa
dotácie uvedený v Čl. I. tejto zmluvy.
2. Dotácia môže byt' použitá iba na projekt, ktorý bol schválený Rozhodnutím primátora Mesta
Zlaté Moravce zo dňa 11.04.2019 V rámci tohoto projektu je možné refundovať výdavky,
ktoré boli použité na schválený projekt ešte pred podpisom zmluvy.
3. Dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu. Poskytnutú dotáciu možno použiť iba do 15.12.2019
4. Prijímateľ je povinný osobne, poštou alebo prostredníctvom písomne splnomocneného
zástupcu vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie, odovzdať fotokópie dokladov a zároveň
predložiť k nahliadnutiu originály účtovných dokladov do 30 dní po ukončení projektu, na
ktorý bola dotácia poskytnutá, najneskôr však do 15.12.2019
5. Prijímateľ si môže vo vyúčtovaní dotácie uplatniť oprávnené výdavky v súlade s Čl. II. odstavec
4, ktoré vynaložil na určený účel v termíne do ukončenia projektu.
6. Prijímateľ je povinný spolupodieľať sa na financovaní projektu minimálne 20% z výšky
celkových oprávnených výdavkov projektu (podujatia). Spoluúčasť dokladuje vo vyúčtovaní
dotácie.
7. Prijímateľ je povinný vyúčtovať dotáciu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní, zák. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, iných všeobecne záväzných
predpisov a VZN č. 2/2018.
8. Prijímateľ je povinný zabezpečiť pri verejnom šírení a použití projektu vhodnú propagáciu
poskytovateľa o poskytnutí finančnej podpory úradným označením „ Realizované s finančnou
podporou Mesta Zlaté Moravce,, . Prijímateľ uvedenú propagáciu zdokladuje pri vyúčtovaní
poskytnutej dotácie. ( príloha č.4 VZN č.2/2018)
9. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť zúčtovanie dotácie na predpísanom tlačive (príloha č.
2 VZN č.2/2018)

Čl. V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, VRÁTENIE DOTÁCIE
1. Poskytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak prijímateľ neplní podmienky a porušuje
ustanovenia tejto zmluvy.
2. Prijímateľ sa svojím podpisom tejto zmluvy zaväzuje a čestne prehlasuje, že výdavky
vynaložené pri realizácii projektu, ktoré sú financované z prostriedkov dotácie poskytnutej na
základe tejto zmluvy, nebudú a ani v minulosti neboli duplicitne hradené aj z iných zdrojov. Ak
zisteniu o porušení tejto povinnosti dôjde po poskytnutí dotácie, je prijímateľ povinný
bezodkladne vrátiť poskytovateľovi dotáciu v rozsahu aktivity/aktivít, pri ktorej/ktorých došlo
k porušeniu tejto povinnosti.
3. Prijímateľ je povinný vrátiť mestu poskytnutú dotáciu použitú v rozpore s účelom, na ktorý
bola poskytnutá, dotáciu získanú a použitú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, napr. na základe dodatočného zistenia, že neboli splnené podmienky pre získanie
dotácie, ako i zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov do konca rozpočtového roka
najneskôr do 5 dní od predloženia vyúčtovania, pričom doručí poskytovateľovi avízo o vrátení
finančných prostriedkov. Finančné prostriedky poukáže na účet mesta SK22 0200 0000 0000
3342 2162.

Čl. VI. SANKCIE
1. Prijímateľ dotácie je povinný umožniť vykonanie kontroly poskytnutých prostriedkov
v priestoroch prijímateľa a na základe jeho účtovnej evidencie do troch rokov po ukončení
rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá.
2. Použitie dotácie v rozpore s určeným účelom, nehospodárne, neefektívne a neúčinné
vynakladanie dotácie, porušenie podmienok a pravidiel za ktorých bola dotácia poskytnutá sa
bude považovať za porušenie finančnej disciplíny a voči prijímateľovi budú uplatnené sankcie
v súlade s § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Prijímateľ je povinný v prípade nedodržania lehoty na vrátenie dotácie uvedenej v článku
V tejto zmluvy, zaplatiť poskytovateľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy
za každý aj začatý deň omeškania.
4. Ak prijímateľ dotácie nevykoná alebo neopraví vyúčtovanie podľa Čl. IV do 10 dní od
doručenia výzvy na opravu, poskytovateľ je oprávnený žiadať, aby prijímateľ zaplatil zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z poskytnutej dotácie za každý deň omeškania alebo aby prijímateľ
bezodkladne celú dotáciu vrátil.
5. Uhradenie pokuty nemá za následok zrušenie povinnosti vyúčtovať predmetnú dotáciu.

Čl. VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Prijímateľ je povinný uviesť v propagačných materiáloch k podujatiu, ak má zriadenú svoju
web stránku alebo na sociálnych sieťach, výšku a účel poskytnutia dotácie z Rozhodnutia
primátora Mesta Zlaté Moravce.
2. Ostatné vzťahy, ktoré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve sa riadia Občianskym
zákonníkom v platnom znení.
3. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Prijímateľ dotácie berie na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa
zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a so zverejnením jej obsahu vrátane príloh súhlasí.
5. Prijímateľ dotácie týmto v zmysle§ 7 Zákona č.18/2018 Z .z., o ochrane osobných údajov dáva
Mestu Zlaté Moravce súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v tejto zmluve.
6. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých 1 exemplár obdrží prijímateľ a 2
exempláre poskytovateľ.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopÍňať túto zmluvu možno len očíslovanými
písomnými dodatkami, ktoré sa stávajú po ich podpísaní neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, že prejav ich
vôle je slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný a že sú na právne úkony plne spôsobilí. Keďže
znenie tejto zmluvy je v plnom súlade s ich prejavenou vôľou, túto na znak súhlasu po jej
prečítaní vlastnoručne podpisujú.

V Zlatých Moravciach, dňa

1 7. 04. 2019

1 7. 04. 2019

V Zlatých Moravciach, dňa
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Ing. Tomáš Segíň
Štatutárny zástupca

rimátor mesta
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