
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta

uzavretá podľa s 269 ods. 2 zákona č. 5l3ll991' Zb. obchodný zákonnik v znení neskorších
pľedpisovavsúlades $ 7 ods. 4zákonač.58312004Z.z.o rozpočtovýchpľavidláchúzemnej

samospľávy a o Zmene a doplnení niektoýh zákonov v zneni neskoľších predpisov
(ďalej len o,zmluva")

Císlo zmluvy:3361202|

Zmluvné stľany:

Poskytovatel' dotácie:
Nazov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
TCO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:
(ďalej len,,poskytovateľ")

Mesto Sal'a
Námestie Svätej Tľojice 7, g27 l5 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta
00 306 18s
2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
sK82 0900 0000 00sr 2430 6282
mesto@sala.sk

a

Prijímatel' dotácie:
Názov: FK Veča
Sídlo: Hospodárska}37lll,92T 05 Šaľa - Veča
Zastupený: Tiboľ KriŽovič, štafutáľny zástupcazdruženia
lČo: 00 892 301
DIČ: 2021555547
Bankové spojenie: UniCľedit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SKl l 1111 0000 0066 2132 7003
Registrovaný: Evidencia občianskychzdružeĺi MV SR,

registračné číslo: WS l l -900190-94I
(ďalej len,,prijímateľ")
(poskýovateľ a prijímateľ ďalej aj spoločne ako ,,zmluvné stľaný')

sa dohodli nauzavreti tejto zmluvy nasledovne:

čt.l.
Predmet zmluvy

1. Pľedmetom tejto zmluvy je poskýnutie dotácie zrozpočtu mesta na ľok 2021.
poskýovateľom prijímatel'ovi vo qýške 150,00 Euľ (slovom: jednostopäťdesiat euľ).

z. Dotácia je poskytovaná v zmysle Všeobecne záv'dzného nariadenia mesta Šaľa 2l2O2O
o podmienkach poskytovania dotácií a schválenia primátoľom mesta Šaľa Mgr. Jozefom
Belickým zo dňa 10. júna 202l.



CI. II.
Účel a lehota použitia dotácie

Poskýovatel' poskytuje dotáciu prijímateľovi na podporu projektu Memoriál Dušana
Takácsa alozeťa Kubíka, vrámci ktorého sa uskutočnia priateľské futbalove zápasy.
Dotácia bude pouŽitá na nákup občerstvenia pre tímy, kytíc na hľoby a prenájom zvukovej
aparatúľy.

2. Prijímateľ prijíma od poskytovatel'a dotáciu vo ýške 150,00 Eur a zaväzuje sa ju pouŽiť
výhradne na účely bliŽšie špecifikované v odseku l tohto článku zmluvy.

3. Dotácia je doplnkovým zdrojom financovania v zmysle účelu uvedeného v Žiadosti
o dotáciu, z tohto dôvodu nie je prípustné, aby z nej prijímateľ financoval všetku svoju
činnost'.

4. Prijímateľ dotácie ju môŽe pouŽit' v lehote do: 3l .12'202|.

CI.III.
Práva a povinnosti poskytovatel'a a pľijímatel'a

l. Prijímateľ sa zavázuje usporiadat' priateľské futbalové zápasy podľa odseku l článku II.
v riadnej kvalite a v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a v žiadosti o poskytnutie dotácie.

2. Poskýovateľ poskytne schválenú dotáciu do l0 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa uvedený v časti zmluvné strany.

3. Prijímateľ je povinný pľi pouŽití dotácie dodržat'maximálnu hospodámost', efektívnost'
aúčinnost' jej pouŽitia vsúlade sustanoveniami $ 19 ods. 3 zákona č.523l2OO4 Z.z.
o rozpočtových pľavidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov
v zneni neskorších predpisov.

4. Prijímateľ sazavázuje pľedložit'písomnévyúčtovaniedotáciedo 15'I2.2O2l podľaprílohy
č.2 a č. 3 VZN 2l?020 spolu s originálmi a kópiami účtovných dokladov preukazujúcich
účel' predmet a rozsah pouŽitia poskýnutej dotácie. Za spľávnosť predloŽeného
vyúčtovania zodpovedá prijímateľ.

5. Prijímateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovat' poskýovateľa o objektívnych
prekáŽkach bľániacich pouŽitiu dotácie alebo jej časti na účely bliŽšie špecifikované
v článku II. tejto zmluvy, alebo dodrŽiavaniu predmetu, rozsahu, zmluvných podmienok
alebo lehôt na použitie dotácie. Zároveťl sa v takomto prípade zavänlje vrátit' nepouŽitú
dotáciu alebo jej čast' poskytovateľovi do 5 dní odo dňa zaslania písomného oznámenia
o existencii objektívnych prekiňok bľániacich pouŽitiu dotácie alebo jej časti na účely
bliŽšie špecifikované v článku II. tejto zm|uvy, alebo dodržaniu zmluvných podmienok,
pľedmetu, rozsahu či lehôt, najneskôľ však do 15.12.202l'

6. Prijímateľ je povinný umoŽnit' poskytovateľovi vykonať finančnú kontrolu hospodárenia
s poskytnutou dotáciou podľa zákona č. 35712015 Z. z. o finančnej kontľole a audite
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších predpisov. Na tento účel je
prijímatel' povinný poskýovateľovi alebo ním povereným osobám umoŽnit' vykonanie
ýzickej a účtovnej kontľoly pouŽitia dotácie vo svojom sídle a v iných vhodných
priestoroch, ako aj nahliadnutie do originálov všetkých účtovných dokladov týkajúcich sa



pouŽitia dotácie, nahliadnutie do účtovnej evidencie prijímatel'a a listinných dôkazov,
ktorých obsah dokazuje skutočnosti vzt'ahujúce sa na pouŽitie dotácie.

7. V prípade' ak prijímatel' nepľedloŽí písomné vyúčtovanie dotácie v lehote podl'a odseku
4 tohto článku, je povinný bezodkladne vľátit'poskytovatel'ovi dotáciu v celom rozsahu.

8. Ak prijímatel' neoprávnene pouŽije prostriedky poskýovatel'a, resp' nedodrŽí účel
a podmienky stanovené v tejto zmluve, je povinný poskýovateľovi vrátiť poskýnuté
ťrnančné pľostriedky v celej výške a súčasne zaplatlť úľok z omeškania vo výške O,05 o/o

z neoprávnene pouŽitej Sumy zakaždý aj začatý deň odo dňa, keď bola dotáciapoužitá
na iný účel ako bol dohodnutý touto zmluvou do vľátenia neopľávnene pouŽitej sumy'
najviac do výšky poskýnutej sumy'

9. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzt'ahujú ustanovenia $ 37 zákona
č. 523/2004 Z. z. oľozpočtových pravidlách verejnej správy aozmene adoplnení
niektorých zákonov v zneni neskoľších predpisov.

l0. Prijímatel'ovi nevzniká právny nárok na dotáciu

11. Prijímateľ sa zavázuje na všetkých aktivitách, na ktoré mu Zo strany poskýovateľa bola
poskytnutá dotácia, bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, prezentovať mesto
Šal'a ako poskýovateľa dotácie v zmysle pľedloŽenej Žiadosti o dotácie:

a) ústnou formou počas podujatia
b) erb mesta bude umiestnený na tľibúne
c) erb mesta bude umiestnený na plagátoch
d) na webovej stránke prijímateľa www.Veca.slďclanky/fk-veca
e) v skupine na sociálnej sieti Facebook pod názvom FK Veča najneskôr do

15.l2.202I vľátane vyhotovenia dokumentácie o uvedenej prezentácii (fotogľafie
a pod.), ktoľé prijímateľ predloŽí poskýovatel'ovi spolu s vyúčtovaním dotácie

0 poskýovateľ súhlasí s pouŽitím erbu mesta Šaľa podľa písmena b)' c), d) a e)
uvedeného odseku prijímatel'om dotácie na účely pľopagácie mesta Šaľa.
Vyobľazenie erbu mesta, ktoý bol schválený mestským Zastupitel'stvom v Štatute
mesta, tvoľí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

čl ľ.
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je vyhotovená vtľoch vyhotoveniach, zktoých jedno dostane prijímateľ
a dve vyhotovenia poskýovateľ.

2. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa vzájomne vzťahy účastníkov Slovenským
právnym poriadkom, najmä obchodn;ým zákonníkom v zneni neskoľších predpisov.

3. Túto zmluvu možno meniť alebo doplniť iba písomnými dodatkami podpísan1imi oboma
zmluvnými stranami.

4. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovat' druhej zmluvnej strane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnost' na adresu zmluvnej stany uvedenej
v úvode zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane,
ktorá písomnost'doručuje. V prípade, ak Sa písomnosť aj pri dodržani týchto
podmienok vráti nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli' Že účinky doručenia nastávajú
dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
a.
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6.

7

Táto zmluva nadobúda platnost'dňom podpisu oboch zmluvných strĺín a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaŕa. Zmluvne .i.u"y súhlasia
so zverejnením celej zmluvy na webovom sídle mesta Šaľa. Povinnosť zmluw zverejniťvyplýva z ustanovenia $ 5a zäkona č. 2I112OOO Z. z. o slobodnom pľístupek infoľmáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v platnom zneni.

Zmllyné strany podpisom tejto zmluvy poskyľujú súhlas na spracovanie svojich údajov
vsúlade snariadením GDPR azákonom č. 18/2018 Z. z. obchĺane osobných údajov
a o Zmene a doplnení niektoľých zátkonov,v rozsahu uvedenom v úvodných ust'anoveniach
tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pľe riadnu identifikáciu zmluvných stľáí na účely plnenia
tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôľ však do lehoty vyspóriadania
všetkých záväzkov vzniknutýchnazáklade tejto zmluvy a uplynutím a'"ľ'irraúnôi doby.

Zm|uvné stľany prehlasujú, žetáto zmluva obsahuje ich slobodne, určito avážnepľejavenú
vôl'u, bola uzatvoľená po vzájomnom prerokovaní a na znak 

'úhlu.u 
s jej obsaňom ju

podpísali.

V Šaľ, dÍ,^ .....4I.,. €..,..fl.g. I. !.......... V Šali, dňa tx.6 l,0ľl

Zapijimateľa:

Tibor KĺiŽovič
štatutĺíľny zásfu pca združenia

Za poskytovatel'a:

Jozef

* '*


