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@ Zmluva nadobudla
účlnnosÍ dňa:

180'7l2)2oloKaŠ

Zl1ilLUvA č.56612020
o poskytnutí dotácie na podpoľu športu

uzatvorená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitľianskeho samospľávneho kraja
č). 2l20I4 o poskytovaní dotácií zrozpočtu Nitľianskeho samosprávneho kraja na podporu
kultúry a špoľtu v znení neskorších zmien (ďalej len ,,VZN NSK č. 212014\ medzi zmluvnými
stľanami:

1. poskytovatel' dotácie:

Nitľiansky samospľávny kľaj
Zast.:
oprávnený na podpísanie zmluvy:

ICO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(d'alej len,,poskytovatel"l alebo,,NSK")

2. pľijímatel' dotácie:

Mesto Šal'a

Zast.:
IČo:
Bankové spojenie

Číslo účtu v tvare IBAN:
oľganizačno-právna foľma:
(d'alej len,prijímatel"')

1 r -10- 2020

Rázusova 2A,949 01 Nitra
doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda
Mgľ. Maľián Kéry, podpľedseda,
nazák|ade plnej moci zo dť:.a02.09.2020
37861298
Šĺátna pokladnica
sK64 8180 0000 0070 0031 s493

a

Nám. Sv. Tľojice t953l7
927 15 Sal'a

Mgľ. Jozef Belický, primátoľ
00306 1 85
UniCredit Banka Czech Republic and Slovakia,
a.s.
sK48 1111 0000 006627849005
801 Mesto

čl r.
Pľedmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovatel'a poskytnúť pľijímatel'ovi účelovo
viazanú dotáciu zrozpočtuNSK na podporu športu, ato za splnenia podmienok uvedených
v tejto zmluve.

2. NSK poskytne dotáciu v súlade s uznesením č. 10412020 z2I. riadneho zasadnutia
Zastupiteľstva NSK konaného dŕn24. augusta 2020.

čl. rr
Výška dotácie a účel jej použitia

1. Poskytovatel'poskytne prijímatel'ovi dotáciu vo výške: t037 c.
Dotácia sa poskytuj e po rca|izácii pľojektu.

2. Názov projektu, na ktory sa dotácia poskytuje: Bezpečné špoľtovanie.
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Prijímatel' sa zaväzuje realizovať projek| v zmysle svojej žiadosti o poskytnutie dotácie.
Pľrjímatel' nie je povinný realizovať všetky aktivity p.oj"Ĺtu v pľípadé, a tá len v prípade,
ak danú aktivitu nebolo možné realizovať v aosteäh oput.änĺ vydaných Ú.äao-
verejného zdravotnicVa Slovenskej republiky pri ohľození veľejného zdÁvia.'

3. Dľuh oprávnených nákladov:

- materiálne zabezpečenie pľojekfu a obstaľanie hnutel'ných vecí neinvestičného
charakteru defibrilátoľ

Dotáciu možno použit'len na bežné výdavky.

4. Pľijímatel' sazavdzuje prijať dotáciu za podmienok uvedených v tejto zmluve'

čl. rrr.
Podmienky použitia dotácie

1. Dotrácia môže byť použitá len na realizáciu pľojektu uvedeného vČl. II, ktoý sa bude
rcalizovať v roku 2020 (najneskôr do l2.|2.2O2O) a len na úhľadu opľávnených výdavkov
uvedených v Čl. u ods. 3.

2. Pľijímatel' je povinný pri použití dotácie a pľi vyúčtovaní dotáci e dodržiavať podmienky
uvedené vo VZN NSK č. 2l2ol4,v tejto zmluve avo výzvena predkladanie žiadostí.3. Dotáciu nie je možné použiť na úhradu stravných nákládov, nákup alkoholu a tabakových
výrobkov, honoráľe pre organizátorov pľojektov' ľefundáciu'výdavkov uhradených
v predchádzajúcom roku, splácanie úverov a úľokov z poskytnuýóh úu..ou a náklady,
ktoľé sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi.

4. Zmena účelu, na ktoý bola dotácia schválená, nie je prípustná.
5. Dotácia podlieha ľočnému zúčtovaniu. Dotáciu.oznô použiť iba do 12.12.2020 ana

pľojekty realizované v teľmíne od 01.01 .2020 _ 12.l2.2O2O.
6. Prijímatel' sa zaväzuje použiť dotlíciu výlučne na účel uľčený touto zmluvou

aje povinný nakladať s ňou hospodáľne, efektívne, účinne a účelne.
7. Prijímatel' sa zaväzuje, že výdavky vynaložené pri rcalizércii projektu, ktoré sú

financované z pľostriedkov dotácie poskytovanej ia základe tejtä žmluvy, nebudú
duplicitne hradené ziných zdrojov. Ak kzisteniu porušení tejto povinnosti dô.;de po
poskytnutí dotácie, je prijímatel' povinný vrátiť poskytovatelbvi dotáciu v rozsahu
výc|avkov, pri ktoých došlo k poľušeniu tejto povinnosti. Ak k zisteniu dôjde pľed
poskytnutím dotácie, poskytovateľ si vyhľadzuje piávo znížiť rnýšku poskytovan"; dot'í.i"
v rozsahu výdavkov, pľi ktorych došlo k porušeniu tejto povinnosti.

8. Pľijímatel' je povinný v pľíslušných pľopagačných máteľiáloch, na oficiálnej webovej
stľánke, na všetkých pozvánkach a ostatných tlačovinách uľčených k danémú projektň
a na dobľe viditel'nom mieste v priestoroch, kde sa projekt bude ľealizovať uviesť:
,,Realizované s finančnou podpoľou Nitrianskeho sarnosprávneho kľaja... To sa
nevďahuje na projekty ľealizované pľed podpisom zmluvy, s výnimkou piopagácie na
ofi ciálnej webovej stľánke pľij ímatel'a.

čl. rv
Vyúčtovanie

1. P,rijímateJ' je povinný vykonať vyúčtovanie dotácie elektronicky prostľedníctvom
Ustredného poľtálu verejnej' spľávy (www.slovensko.sk) cez eíektronickú sluŽbu
,,Všeobecná agenda" nasledovne:

a) projekty realizované v teľmíne od 0l.0l.2020 do 3L|O.2O20 vyúčtovať
do 15.17.2020,
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b) pľojekty ľealizované v teľmíne od 0l.11.2020 do 12.12.2020 vyúčtovať
do 12.12.2020.

2. Na vyúčtovanie predložené osobne alebo zaslané poštou a na vyúčtovanie pľedložené po
uľčenom teľmíne sa nebude prihliadať a bude to považované zaporušenie Zmluvy.

3. Pľijímatel' je povinný vykonať vyúčtovanie podl'a prílohy č. l tejto zmluvy za dodržania
podmienok stanovených touto zmluvou a usmeľnením k vyúčtovaniuo ktoré tvoľí pľílohu
č. 2 Zmluvy. Prijímatel' je povinný pľedložiť vyúčtovanie tak, aby obsahovalo všetky
listinné dôkazy preukazujúce účel použitia dotácie a skutočnosti vzťahujilce sa na použitie
dotácie.

4. K vyúčtovaniu je potľebné naskenovať a priložiť ako pľílohu podania:
a) doklad o r ealizácii pľoj ektu (p|agát, pozv ánka,...),
b) účtovné doklady pľeukazujúce čerpanie dotácie,
c) fotodokumentáciu o propagácii NSK a všetky tlačoviny, či iné mateľiály' na ktoých

bol šírený názov, eľb, alebo logo poskytovatel'a a infoľmácia, že projekt bol
rca|izovaný s finančnou podporou NSK.

5. Zmluvné stľany sa dohodli, Že prijímatel' si môže vo vyúčtovaní dotácie uplatniť len
oprávnené výdavky, ktoré boli uhľadené v období od 0l.0l .2020 do 12.12.2020.

6. Prijímateľ beľie na vedomie, že oprávnené ýdavky sú výdavky, ktoľé priamo súvisia
s realizáciou pľojektu, aže neoprétvnené výdavky sú všetky výdavky' ktoré sú v rozpore
so schválenými opľávnenými výdavkami podl'a ČI. lĺ te;to zmluvy. Prijímatel' je povinný
v ľámci vyúčtovania dotácie preukázať, Že dotácia bola jednoznačne pouŽitä v priamej
súvislosti s podporovanou činnosťou' v súlade s predloženou Žiadosťou o poskytnutie
dotácie a touto zmluvou. V pľípade, ak poskytovatel' pri kontľole vyúčtovania projektu
zistí neoprávnenosť pľedložených výdavkov, vyhradzuje si právo tal<to žiadané finančné
prostľiedky vylúčiť zpredloženého vyúčtovania apoukázať dotáciu zniženú v rozsahu
zistených neopľávnených výdavkov. Rovnako si poskytovatel' vyhradzuje právo zníŽiť
dotáciu v ľozsahu akom prijímatel'nepľedloží relevantné doklady. V prípade pochybností
o oprávnenosti vynaloŽených nákladov, poskytovateľ je oprávnený vyžiadať si ďalšie
doklady preukazujúce opľávnenosť vynaložených nákladov.

7. Pľijímatel'dotácie je povinný zabezpečiť, aby všetky účtovné doklady predkladané
vrámci vyúčtovania boli čitatel'né' úplné, zrozumitel'né ajednoznačné. Pľijímatel' je
povinný vyznačiť na origináloch účtovných dokladov ,,hradené z dotácie NSK"
a naskenovať takto označené doklady.

8. Poskytovatel' si vyhľadzuje právo vyžiadať si k nahliadnutiu originály dokladov
a prijímatel' dotácie je povinný v určenej lehote pľedložiť vyžiadané doklady na pľíslušný
odboľ Úradu NSK. Vprípade, ak prijímateľ nepredloŽí v určenej lehote vyžiadané
doklady, poskytovatel' si vyhľadzuje právo neposkytnúť dotáciu. Poskytovatel' si
vyhľadzuje právo odmietnuť doklady, ktoré nebudú splňať podmienku čitatel'nosti,
úplnosti, zľozumitel'nosti a j ednoznačnosti.

9. Ak je prijímatel'platcom DPH za opľávnený výdavok sa bude povaŽovať iba výdavok bez
DPH.

čt. v.
Poskytnutie dotácie

l. Poskytovatel' poskytne prijímatel'ovi dotiáciu výlučne bezhotovostne na bankový účet,
ktoľého majitel'om je prijímatel', uvedený v záhlaví tejto zmluvy' najneskôr do 20
kalendáľnych dní po vyúčtovaní projektu (predloženie hodnoveľných dokladov
o preukázatel'nom použití finančných prostriedkov) a zaslaní spľávy z administratívnej
fi nančnej kontroly poskytovatel'om.

2. NSK si vyhľadzuje pľávo nepoukázať pľijímatel'ovi schválenú dotáciu, ak:
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a) pľijímatel'nepľedloží vyúčtovanie v riadnom termíne a riadnym spôsobom,
b) pľijímatel'nedodrŽí podmienky dohodnuté V zmluve,
c) dotácia bude pouŽitá v ľozpoľe s touto zmluvou,
d) prijímatel' nedodrŽí povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy,
e) prijímatel'neumoŽní vykonať kontľolu v súlade s platnými pľávnymi pľedpismi,
f) pľijímatel'ukončí svoju činnost'v teľmíne pľed pouŽitím dotácie,
g) pľijímatel'nemá vočiNSK vyľovnané všetky záväzky,
li) sa preukáže, Že v dokumentoch súvisiacich s použitím dotácie pľijímatel' uviedol

nepravdivé údaje,
i) prijímatel' stratí spôsobilosť pľij ímatel'a verejných pľostriedkov.

cl. vI.
Kontrola použitia dotácie a sankcie

l. Kontľolu dodrŽania použitia dotácie na určený účel, ostatných podmienok pouŽitia
dotácie a d'alších podmienok dohodnutých v zmluve, ako aj správnosti vyúčtovania
a vecnej realizácie podporeného pľojektu Žiadosti je oprávnený vykonať poskytovatel'
akontrolný orgán Slovenskej ľepubliky v zmysle zákona č. 357l20I5 Z.z. o finančnej
kontľole a audite a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších predpisov'
Prijímatel' sa zaväzuje umožniť poskytovatel'ovi a kontľolným oľgánom Slovenskej
ľepubliky výkon finančnej kontľoly a zaväzuje sa bytl súčinný pľi vykonávanej kontľole.

2. Pľijímatel'dotácie berie na vedomie, že dotácia sú veľejné finančné prostľiedky. PouŽitie
dotácie V ľozpoľe s určeným účelom, nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie
dotácie, porušenie podmienok a pravidiel, zaktorých bola dotácia poskytnutá sa povaŽuje
za porušenie finančnej disciplíny apodlieha sankciám podl'a $ 3l zákona č.52312004
Z.z. o ľozpočtových pľavidlách veľejnej spľávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskoľších predpisov.

cr. vII.
odstúpenie od zmluvy

1. Zmlwne stľany sa dohodli' že akékol'vek poľušenie povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy zo stľany prijímatel'a sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a poskytovatel'
je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

2. odstúpenie od zmluvy je potrebné druhej zmluvnej strane oznámiť písomne. odstúpením
od zmluvy zmluva zaniká doručením písomného prejavu o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej stľane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

CI. VIII.
Zálľerečné ustanovenia

l. Prijímatel' sazaväzuje šíriť dobľé meno NSK počas realizácie pľojektu uvedeného v Čl.
II. tejto zmluvy.

2. ostatné vzťahy, ktoré nie sú upľavené výslovne v tejto zmluve, sa ľiadia občianskym
zákonníkom v platnom znení.

3. Pľijímatel'podpisom zmluvy potvrdzuje' Že sa oboznámil so znením VZN NSK č.212014.
4. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je príloha č' l ,,Vyúčtovanie dotácie na podporu

športu v zmysle VZN NSK č. 2120|4 v znení neskoľších zmien na ľok 2020* (vzoľ)
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a príloha č.2. 
',Usmernenie 

č. l12020 k vyúčtovaniu dotácie na podporu športu zrozpočtu
Nitrianskeho samosprávneho kraja".

5. Prijímatel' je povinný kaŽdú zmenu údajov písomne nahlásiť poskýovatel'ovi (na odboľ
kultúľy a špoľtu Úradu NSK) do 7 dní od rozhodujúcej skutočnosti (zmena názvu
prijímatel'a/ štatutárneho zástupcu/čísla účtu/sídla' a pod.) a priložiť fotokópiu príslušného
dokladu (potvrdenie o bankovom účte' menovací dekrét,...).

6. Zm|uvné strany sa dohodli, že meniť a doplňať túto zmluvu moŽno len po vzájomnej
dohode zmluvných strán foľmou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré sa stávajú po
ich podpísaní neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy, pričom nie je možné meniť údaje

uvedené v Čl. tt zmluvy.
7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zktoých 1 ľovnopis obdľží pľijímatel'

a I rovnopis poskytovatel'.
8. Zmluvné strany prehlasujú, Že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovol'ne , že prejav

ich vôle je slobodný, váŽny, určitý azrozumitel'ný aŽe sú na právne úkony plne spôsobilé.
Ked'Že znenie tejto zmluvy je v plnom súlade s ich pľejavenou vôl'ou, túto na znak súhlasu
po jej prečítaní vlastnoručne podpisujú.

9. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle NSK.

V V Nitre

(

$ i'ĺ:,zĺ}'
C ,)

(,
Ĺ.

Jozef Belický
pľimátor mesta

Šal'a

It/
Mgr. Marián Kéľy

splnomocnenec"1
kĺaja

/

I

G)
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Príloha č.1

vYUčTovANIE

dotácie na podporu špoľtu v zmysle vZN NSK č.2ĺ20ĺ4 v znení neskoľších zmien na rok 2020

pluva č. ...12020 o poskytnutí dotácie na podpoľu špoľtu *:

dotácie*:

DPH ak ímatel'

dotácie v €* :

znlu

doklady je potľebné zoradiť pod|'a jednotlivých poloŽiek v zľnysle tabul'ky ,,Finančný ľozpis qýdavkov na

pľojekť', v ľámci položiek zaradiť vydavky v časovom slede od ich vzniku. Ku každému výdavku bude priložený

doklad o úhrade. Účtovné ľoŽriediť a očíslovať číslom

*

i

i
I

Í.D

x podl'a zmluvy

- Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené vo vyúčtovaní a v prílolrách sú pľavdivé.

- Čestne vyhtasujem, že všetký rrýdavky vynaložené pľi realizácii projektu - uvedené vo vyúčtovaní, nie sú

duplicitne hradené aj ziných zdľojov.

6

o v teľmíne od 1.1.-31.10.2020 o v teľmíne od 1.1l.-12.12.2020

Uviest'miesto, kde sa nachádzajú oľiginály všetkých účtovných dokladov
v ľámci

Vyhodnotenie pľojektu
Zrealizované aktivity (uviesť krátky popis, nie len vymenovať podujatie/projekt!)

v€

Su
ma

Dátum
dodania
tovaľu/služ
ieb

spôsob úhrady -
prevod/hotovost'/pl
atba kartou

Typ dokladu (faktúľa, mr|uva, blok
z pokladne)P. č.

Položka
(druh opľávneného

ýdavku*)

vÝoĺvry SPoLU :

Pľiiímatel'dotácie ie povinnÝ nodpísat'tento foľmulár kvaliÍikovanÝm elektronickÝm
podpisom.



Príloha č. 2

Usmeľnenie č. ll2020

k vyúčtovaniu dotácie na podporu špoľtu zrozpočtllNitľianskeho samospľávneho kĺaja

Pľi použití finančných pľostľiedkov musí byt'zabezpečená maximálna hospodárnost'l,
efektívnost'2 a účelnost'3 ich použitia.

Účtovné doklady musia mať všetky náleŽitosti v zmysle zálkona o účtovníctve v platnonr
znení, ako aj pľílohy k účtovným dokladom.

Účtovny doklad vyhotovený v inom ako štátnom jazyku musí byt' pľeložený
pľijímatelbm s uvedením ,rza spľávnost' zodpovedá: čitatel'né meno a pľiezvisko +
podpis osoby, ktoľá pľeklad vyhotovilao'). Pľíslušný zamestnanec NSK je opľávnený
vyžiadať si od prijímatel'a odboľne pľeložený pľeklad (preklad od pľekladatel'skej
agentúry. jazykovej školy. pľekladatel'a. a pod.). Pľeklad z českého jazyka sa nevyžaduje.

Pľi platbe v cudzej mene _ pľi výmene finančných prostriedkov v zmenátni a pľi platbe
v cudzej mene je potrebné priloŽiť doklad _ kurz peťruŽných prostľiedkov v cudzej mene
v danom období (aktuálny dátum: dátum úhrady).

1. Podkladom pre ľiadne vyúčtovanie je spľacovanie Pľílohv č. 1 zmluvy - Vyúčtovanie

dotácie na podporu športu v zmysle VZN NSK č.2l20l4 v znení neskoľších zmien.
Pľiiímatelo dotácie ie povinnÝ podpísat' pľílohu č. 1 kvalifikovanÝm elektronickÝm
podpisom.
Pľiiímatel' ie novinnÝ wznačit' na účtovnÝch dokladov ..hľadené
z dotácie NSK" a takto naskenovat'označené dokladv.

ľealizované.

s>
V tabul'ke je potľebné uviesť pľehl'ad účtovných dokladov pľedloŽených k vyúčtovaniu
dotácie v členení:
'/ poradové číslo _ poľadie ako budete doklady predkladať na vyúčtovanie - všetky

účtovné doklady ľoztľieďteo očÍslujteo tym isdm číslom prvotný a dľuhotný doklad,
(napr. 1-zmluva+1príjmovýdoklad+1výdavkovýdokladalebolzmluva+1faktúľa
+ l výpis zilčtu, a pod' ), dokumenty musia byt'uspoľiadané v stanovenom poradí

Príjemca dotácie je povinný v ľámci vyúčtovania naskenovat' účtovné doklady
pľeukazuj úce čeľpanie dotácie.
PľÍjemca dotácie je povinný pľedložiť oľiginály všetkých účtovných dokladov
k nahliadnutiu až na vyzvanie.

l vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaľanie tovarov, pľác a služieb v spľávnom čase,
vo vhodnom mnoŽstve a kvalite za najlepšiu cenu
2 najvýhodnejší vzájomný pomer medzi pouŽi!ými veľejnými financiami a dosiahnuými výsledkami
3 vzt'ah medzi určeným účelom pouŽitia veľejných financií a skutočným úče|om ich použitia
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,/ položka _ dľuh opľávneného výdavku v zmysle zmluvy (napr. propagácia, prenájom

ozvučovacej techniky, kultúrny program' mateľiálne zabezpečenie, vecné ceny.... atd'.).

oprávnené výdavky musia mať s real

Pozor; oprávnené výdavky na dokladoch (faktúra, dodací list, ...) musia byť

konkĺetizované, nie je možné akceptovať doklady na ,,materiálne zabezpečeniel

materiálno- technické zabezpečenieo...".

a

a

a

a

a

a

o

a

opľávnený qýdavok ubytovanie _ k účtovným dokladomje potrebné doložiť zoznam

ubytovaných (podpísaná pľezenčná listina s uvedením mena' priezviska, podpisu)

a účel cesty, ku ktoľému sa ubytovanie viaže

opľávnený ýdavok kuľiéľ, poštovné _ uznávané v prípade uvedenia v oprávnených

výdavkoch podl'a zmluvy Čt. u.

opľávnený výdavok cestovné _ k účtovným dokladom je potľebné doloŽiť Zoznam

cestujúcich (podpísaná prezenčná listina s uvedením mena' pľiezviska, podpisu)

v pľípade objednávania cestovného elektľonicky (letenky) _ k účtovným dokladom
je potľebné predloŽiť aj doklad o registrácii (na sústľedenie, súťaž, atď.), výpis z uč,tu,

_ ak sú doklady, alebo registrércia v inom jazyku, je potľebný preklad do štátneho
jaryka
potvľdenia oodovzdaní aprevzatí vecných cien - nevzťahuje sa na prevzatie

medailí, trofejí, čestných plakiet, diplomov' poháľov a nevzťahuje sa na daľčekové'

spomienkové, propagačné pľedmety a vecné ceny, ktoých jednotková cena je nižšia
ako l5 € (do výšky 14,99 c)
opľávnený qýdavok vstupné - k účtovným dokladom je potľebné doložiť zoznam

účastníkov (podpísaná prezenčná listina s uvedením mena' priezviska, podpisu)

opľávnený qýdavok propagačné predmety a mateľiály - musia mať pľiamy

a preukázate l'ný súvis s real izovaným pľoj ektom

opľávnený výdavok maľketingové služby - musia mať priamy apreukánatel'ný

súvis s realizov aným proj ektom (propagácia, inzercia)

'/ tYP dokladu:
o faktúľa _ v pľípade dodania tovaru súčasťou faktúry je dodací list; v pľípade

predloženia zálohovej faktúľyje potrebné predloŽiť aj konečnú zúčtovaciu faktúru
o zmluva - zmluva o umeleckom výkone, zmluva s vydavatel'mi, zmluva o dielo,

zmluva s agentúrami, zmluva alebo dohoda o vykonaní práce, zmluva alebo dohoda
o spolupráci, zm|uva o poskytnutí služby'...

o blok z pokladne _ pri platbe kaľtou súčasťou (prílohou) je aj potvrdenie o platbe
kartou' ak nie je toto potvrdenie súčasťou bloku

,/ spôsob úhľady- prevod/ hotovost'/ platba kaľtou
a) platba v hotovosti: pokladničný blok + výdavkový pokladničný doklad prijímatel'a

dotácie alebo zmluva/ faktura + príjmový pokladničný dokladi blok z pokladne +

výdavkový doklad prijímatel'a dotácie

I
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b) platba kaľtou cez inteľnet- faktúľa/ doklad zktorého bude zrejmé za aký
tovaľ/služby je úhrada + výpis z účtu, ľesp. potvrdenie o vykonaní platby (príkaz na

úhľadu nebude akceptovaný)
c) platba pľevodom na účet: zmluva/ faktúra + výpis z účtu, ľesp. potvrdenie

o vykonaní platby (príkaz na úhľadu nebude akceptovaný)
d) platba kaľtou v obchode: pokladničný blok + doklad pľeukazujúci platbu kaľtou t

výpis z účtu pľijímateľa dotácie/potvrdenie o vykonaní tľansakcie

V pľípade, Že bola platobná tľansakcia vykonaná súkľomnou platobnou kaľtou
(napr. štatutárny zástupca občianskeho združenia XY lzamestnanec školy,... zaplati
tovar svojou platobnou kaľtou )' pľijímatelo dotácie pľedloží aj doklad o pľeplatení
dokladu tejto osobe - výdavkový pokladničný doklad vystavený prijímatel'om dotácie
majitel'ovi platobnej kaľty ako pľeplatenie hradeného dokladu alebo prevod z účtu
pľijímatel'a dotácie na účet platitel'a kaľtou

Ak je tovaľ doručený cez kuľiérsku sluŽbu je potrebné predloŽiť pľíjmový doklad od kuriéľa
o prijatí platby.

príjmový pokladničný doklad/ výdavkový pokladničný doklad _ potrebné vyplniť
všetky požadované údaje

a

2. Doklady o ľealizácii pľojektu _ priloŽiť pľopagačné mateľiály - p|agáty, pľogramy'
pozvánky, pútače, výstľižky ztlače a pod', (v štátnom jazyku).

- predložiť fotodokumentáciu _ napľ. zhotovenie kulís, divadelných scén' zhotovenie
kĺojov, dresy s logom a pod.

3. Pľopagácia NsK - predložiť fotodokumentáciu o propagácii NSK a kópiu všetkých
tlačovín' či iných materiálov, na ktorých bol šírený názov, erb alebo logo NSK
a informácia: 

''Realizované 
s finančnou podpoľou Nitrianskeho samosprávneho kraja". To

sa nevďahuje na tlačoviny k projektom, ktoré boli realizované pred podpisom zmluvy
o poskytnutí dotácie. V takomto prípade je prijímatel' dotácie po nadobudnutí účinnosti
zmluvy zverejniť na svojej webovej stránke alebo sociálnej sieti (ak ju má) informáciu,Že
Pľojekt bol ľealizovaný s finančnou podporou Nitľianskeho samospľávneho kraja.
Logo NsK je potrebné použiť len to, ktoré je zveľejnené na
https ://www.unsk. sk/zob r azl sekciulloga-nsk.

4. Dotácia bude poukénaná najneskôľ do 20 kalendáľnych dní po wúčtovaní proiektu
(predloženie hodnoveľných dokladov o pľeukázatel'nom použití finančných prostľiedkov) a
zaslaní spľávy z adm inistľatívnej fi nančnej kontľo ly po skytovate l'om.
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