
Zm|uva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta

uzavretá podľa s 269 ods. 2 zákona č. 51'3lI99I Zb. obchodný zákonník v znení neskorších
pľedpisovavsúlades$7ods.4zákonač.58312004Z.z.orozpočtovýchpravidláchúzemnej

samosprávy a o Zmene a doplnení niektor;ých zákonov v zĺeni neskorších predpisov
(ďalej len,'zmluvď')

Číslo zmluvy:327t202l

Zmluvné stľany:

Poskytovatel' dotácie:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny oľgán:
ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:
(ďalej len,,poskytovateľ")

Mesto Sal'a
Námestie Svätej Trojice 7 , g27 l5 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta
00 306 r85
2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská sporiteľňa, a.s.
sK82 0900 0000 0051 2430 6282
mesto@sala.sk

Prijímatel' dotácie:
Niĺzov:
Sídlo:
ZastÚpeĺý:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Registľovaný:

a

Slovenský rybáľsky nĺäz _Mestská organizácia Šal'a
Kĺáľovská 33,927 00 Šaľa
Klára oraveczová, štatutárny zástllpca združenia
00 178 209 0406
2023520235
Prima banka Slovensko, a.s
sK27 3100 0000 004230103927
Evidencia občianskych združeni MV SR,
ľegistľačné číslo: WS l l -909 190-60

(ďalej len,,prijímateľ")
(poskýovateľ a prijímateľ ďalej aj spoločne ako ,,zmluvné stľaný')

sa dohodli navzavreti tejto zmluvy nasledovne:

čl l.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskýnutie dotácie zrozpočtll mesta na ľok 2021
poskýovateľom prijímateľovi vo výške 100,00 Eur (slovom: jednosto eur).

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



Čl u.
Účet a lehota použitia dotácie

1. Poskýovateľ poskýuje dotáciu prijímatel'ovi na Majstrovstvá sveta v kategórii masteľs
v disciplíne lov r1ýb udicou - plávaná. Dotácia bude použitá na nákup nástrah a krmiva.

2. Prijímateľ prijíma od poskytovateľa dotáciu vo qýške 100,00 Eur a zaväzuje sa ju pouŽit'
výhľadne na účely bliŽšie špecifikované v odseku 1 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 pouŽiť v lehote do: 31 .|2.2021

cl. ilI.
Práva a povinnosti poskytovatel'a a pľijímatel'a

1. Prijímateľ sa zavázuje zabezpečiť účasť svojho člena namedzinárodných pľetekoch podľa
odseku 1 článku II. vriadnej kvalite avrozsahu uvedenom v tejto zmluve av Žiadosti
o poskýnutie dotácie.

2. Poskýovateľ poskytne schválenú dotáciu do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy bezhotovostným pľevodom na účet prijímateľa uvedený v časti zmluvné strany.

3. Prijímateľ je povinný pri použití dotácie dodrŽať maximálnu hospodámosť, efektívnost'
a účinnosť jej pouŽitia v súlade s ustanoveniami $ 19 ods. 3 zäkona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách veľejnej správy a o zmene a doplnení niektorych zákonov
v znení neskoľších pľedpisov.

4. Prijímateľ sazav'ázuje pľedloŽiť písomné vyúčtovanie dotácie do l5. l2.202l podľa prílohy
č.2 a č. 3 VZN 2/2020 spolu s originálmi a kópiami účtovných dokladov preukazujúcich
účel, pľedmet arozsah použitia poskýnutej dotácie. Za správnosť predloženého
vyĺčtovania zodpovedá pľijímateľ.

5. Prijímateľ sa zavázuje bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o objektívnych
prekážkach brániacich použitiu dotácie alebo jej časti na účely bliŽšie špeciťrkované
v článku II. tejto zmluvy, alebo dodrŽiavaniu predmetu, ľozsahu, zmluvných podmienok
alebo lehôt na pouŽitie dotácie. Zárovei sa v takomto prípade zav'ázuje vrátiť nepouŽitú
dotáciu alebo jej časť poskýovateľovi do 5 dní odo dňa zaslania písomného oznámenia
o existencii objektívnych prekážok brániacich pouŽitiu dotácie alebo jej časti na účely
bliŽšie špecifikované v článku II. tejto zmluvy, alebo dodrŽaniu zmluvných podmienok,
pľedmetu, rozsahu či lehôt, najneskôľ však do 15.I2.202I.

6. Prijímatel' je povinný umoŽniť poskýovateľovi vykonať finančnú kontrolu hospodáľenia
s poskýnutou dotáciou podľa zákona č. 35712015 Z. z. o finančnej kontľole a audite
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov. Na tento účel je
pľijímateľ povinný poskýovateľovi alebo ním poveľen;im osobám umoŽniť vykonanie
fuzickej a účtovnej kontroly pouŽitia dotácie vo svojom sídle a v iných vhodných
priestoľoch, ako aj nahliadnutie do originálov všetkých účtovných dokladov týkajúcich sa



pouŽitia dotácie' nahliadnutie do účtovnej evidencie pľijírnatel'a a listinných dôkazov,
ktoľých obsah dokazuje skutočnosti vzt'ahujúce Sa na pouŽitie dotácie.

7. V prípade, ak prijírnatel' nepredloŽí písomné výčtovanie dotácie v lehote podl'a odseku
4 tohto článku' je povinný bezodkladne vrátit'poskytovatel'ovi dotáciu v celom ľozsalru.

8. Ak prijírnatel' neopľávnene pouŽije prostriedky poskytovatel'a, resp. nedodľŽí účel
a podmierrky stanovene v tejto zmluve, je povinný poskytovatel'ovi vrátit' poskýnuté
finančne pľostľiedky v celej výške a súčasne zaplatlÍ' úľok z omeškania vo výške 0,05 oÁ

z neoprávnene pouŽitej surny zakaŽdý aj začatý deň odo dňa, ked'bola dotáciapoužitá
na iný účel ako bol dohodnutý touto zmluvou do vľátenia neoprávnene pouŽitej Sumy)
najviac do výšky poskýnutej sumy'

9. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzt'ahujú ustanovenia $ 3I zákona
č. 52312004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení
niektoľých zákonov v znení neskoľších predpisov.

l0' Pľijímatel'ovi nevzniká právny nárok na dotáciu.

1 1. Prijírnatel' sa zaväzuje na všetkých aktivitách' na ktoré mU zo strany poskýovateľa bola
poskýnutá dotácia, bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zrnluvy' prezentovat'mesto
Šal'a ako poskýovatel'a dotácie v zmysle predloŽenej Žiadosti o dotácie:

a) propagácia mesta ústnou fonnou na podujati ach zvázu
b) na internetovej stľánke prijímatel'a www'SrZSala.sk najneskôr do 15.l2.202l vrátane

vyhotovenia dokumentácie o uvedenej prezentácii (fotografie a pod.), ktore
prijímatel' predloŽí poskýovatel'ovi spolu s vyúčtovanírn dotácie

c) poskýovatel' súhlasí s pouŽitím erbu mesta Šal'a podl'a písmena b) uvedeného
odseku prijímateľom dotácie na účely propagácie mesta Šaľa. Vyobrazenie erbu
mesta, ktoĺý bol schválený rnestským zastupitel'stvom v Štatúte mesta, tvorí prílohu
č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddelitel'nou súčast'ou.

čt. ry.
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je vyhotovená v tľoch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane prijímateľ
a dve vylrotovenia poskýovatel'.

2. Pokial' nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa vzájomne vzt'ahy účastníkov Slovenským
pľávnym poriadkom, najmä obchodn1ým zákonníkom v znení neskoľších predpisov.

3. Túto zmluw moŽno menit'alebo doplnit'iba písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami.

4. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovat' druhej zmluvnej strane
akúkol'vek písomnost', doručuje sa táto písomnost' na adľesu zmluvnej stany uvedenej
v úvode zmluvy, dokial' nie je Zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane,
ktorá písomnost'doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodľŽaní týchto
podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, Že účinky doručenia nastávajú
dňom vrátenia zásielky zmluvnej Strane, ktorá zásielku doručuje.



5' Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany súhlasia
so zverejnením celej zmluvy na webovom sídle mesta Šaľa. Povinnosť zmluvu zverejniť
vypl;ýva z ustanovenia $ 5a zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni.

6. Zmluvĺé stľany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov
vsúlade snariadením GDPR azákonom č. 18/2018 Z. z. o ochľane osobných údajov
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, v ľozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach
tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pľe ľiadnu identifikáciu zmluvných stľán na účely plnenia
tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania
všetkých zéxäzkov vzniknutýchnazáklade tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

7. Zmluvné strany pľehlasujú, žetáto zmluva obsahuje ich slobodne, určito avážne prejavenú
vôlb, bola vzatvoreĺä po vzájomnom prerokovaní a na znak súhlasu s jej obsahom ju
podpísali.

V Šali, dňa.. I Y. Inn/
V Šali, dňa tb.6. UL1

Zapijímateľa: Za poskytovateľa:
* 'x

*

Klára J
štatutárny zástupca zdruŽenia

o organiza

v

N
cla

Mestskáa)
c


