
Zmluva o poskytnutí dotácie zrozpočtu mesta

uzavretá podľa s 269 ods. 2 zákona č,. 5l3ll99l Zb. obchodný zákonník v znení neskoľších
predpisov a v súlade s $ 7 ods. 4 zákona č. 58312004 Z. z. o rozpočtoých pravidlách územnej

samosprávy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pľedpisov
(ďalej len,'zmluvď')

Číslo zmluvy:329t202|

Zmluvné strany:

Poskytovatel' dotácie:
Nazov:
Sídlo:
Štatutáľny oľgán:
ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:
(ďalej len,,poskýovateľ")

Mesto šal'a
Námestie Svätej Tľojice 7 , g27 15 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
00 306 185
2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská sporiteľňa, a.s.
sK82 0900 0000 00sr 2430 6282
mesto@sala.sk

t

Prijímatel' dotácie:
Názov: Slovenský ľybáľsky zväz_Mestská oľganizácia Šal'a
Sídlo: Kľáľovská 33,927 00 Šaľa
ZastÚpený: Klára oľaveczová, štatutámy zástupca zdruŽenia
lČo: 00 178 2O9 0406
DIČ: 2023520235
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s
IBAN: SK27 3100 0000 0042 3010 3927
Registľovaný: Evidencia občianskychzdruženi MV SR,

ľegistračné číslo: WS l l -909 /90-60
(ďalej len,,prijímateľ")
(poskýovateľ a prijímateľ ďalej aj spoločne ako ,,zmluvné straný')

sa dohodli nauzavreti tejto zmluvy nasledovne:

čt.l.
Predmet zmluvy

Pľedmetom tejto zmluvy je poskýnutie dotácie zrozpočtu mesta na ľok 202l
poskýovatel'om prijímateľovi vo výške 100,00 Eur (slovom: jednosto eur).

Dotácia je poskytovaná v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa 2/2O2O

o podmienkach poskýovania dotácií a schválenia pľimátoľom mesta Šaľa Mgľ. Jozefom
Belickým zo dňa 10. júna 202l.
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2.



čl. ĺl.
Účet a lehota použitia dotácie

1. Poskýovatel' poskytuje dotáciu prijímateľovi na Majstľovstvá sveta Žien v disciplíne lov

ýb udicou - p|ávaná' Dotácia bude pouŽitá na nákup nástľah a krmiva.

2. Prijímateľ prijíma od poskytovatel'a dotáciu vo ýške 100,00 Eur a zaväzuje sa ju pouŽiť

výhľadne na účely bliŽšie špecifikované v odseku l tohto článku zmluvy.

3. Dotácia je doplnkoqim zdrojom financovania v zmysle účelu uvedeného v Žiadosti

o dotáciu, z tohto dôvodu nie je pľípustné, aby znej prijímateľ financoval všetku svoju
činnost'.

4. Prijímateľ dotácie ju môŽe použiť v lehote do: 31 .12'2021.

čt. uI.
Práva a povinnosti poskytovateloa a pľijímatel'a

1. Prijímateľ sa zaväzl$e zabezpeč,iť účasť svojho člena na medzinárodných pretekoch podľa

odseku l článku II. vriadnej kvalite avrozsahu uvedenom v tejto zmluve av Žiadosti

o poskytnutie dotácie.

2. Poskýovateľ poskytne schválenú dotáciu do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto

zmluvy bezhotovostn;ým prevodom na účet pľijímatel'a uvedený v časti zmluvné stľany.

3. Prijímateľ je povinný pri použití dotácie dodrŽať maximálnu hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť jej pouŽitia v súlade s ustanoveniami $ 19 ods. 3 zákona č. 52312004 Z.z.
o ľozpočtových pravidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov
v zneni neskorších pľedpisov.

4. Prijímateľ sazaväzuje predloŽit'písomnévyúčtovaniedotáciedo 15.I2'202I podľaprílohy
č' 2 ač. 3 VZN 2l2O2O spolu s originálmi a kópiami účtovných dokladov preukazujúcich

účel, pľedmet a rozsah pouŽitia poskýnutej dotácie. Za správnosť pľedloŽeného

vyúčtovania zodpovedá prijímateľ.

5. Prijímateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne infoľmovať poskýovateľa o objektívnych
prekáŽkach brániacich pouŽitiu dotácie alebo jej časti na účely bliŽšie špeciťrkované

v článku II. tejto zmluvy, alebo dodrŽiavaniu predmetu, rozsahu, zmluvných podmienok

alebo lehôt na pouŽitie dotácie. Zároveí sa v takomto prípade zaväzuje vrátiť nepouŽitú

dotáciu alebo jej časť poskytovateľovi 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 zm|uvy, alebo dodržaniu zmluvných podmienok,
predmefu, rozsahu či lehôt, najneskôr však do 15.I2.202l.

6. Prijímateľ je povinný umoŽniť poskýovateľovi vykonať finančnú kontľolu hospodárenia

s poskýnutou dotáciou podľa zäkona č. 35712015 Z. z. o finančnej kontľole a audite

ao Zmefie a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov. Na tento účel je

prijímateľ povinný poskýovateľovi alebo ním povereným osobám umoŽniť vykonanie

ýzickej a účtovnej kontroly pouŽitia dotácie vo svojom sídle a v iných vhodných
pľiestoľoch, ako aj nahliadnutie do originálov všetkých účtovných dokladov týkajúcich sa



pouŽitia dotácie, nalrliadrrutie do účtovnej eviderrcie prijímatel'a a listinných dôkazov,
ktorých obsah dokazuje skutočnosti vzt'al-rujúce Sa na pouŽitie dotácie.

7. V prípade, ak prijírnatel' nepredloŽí písomné vyúčtovanie dotácie v lehote podl'a odseku
4 tohto č1ánku, je povinrrý bezodkladne vrátit'poskýovatel'ovi dotáciu v celom rozsahu.

8' Ak prijírnatel' neoprávnene pouŽije prostľiedky poskýovatel'a, ľesp. nedodľŽí účel
a podrnienky stanovené v tejto zmluve, je povinný poskýovatel'ovi vrátit' poskýnuté
firrančné prostriedky v celej výške a súčasne zap\atit' urok z omeškania vo výške O,05 o/o

z neoprávnene pouŽitej Sumy za kaŽdý aj začatý deň odo dňa, ked' bola dotáci a pouŽitá
na iný účel ako bol dohodnutý touto zmluvou do vľátenia neoprávnene pouŽitej sulny,
najviac do výšky poskýnutej Sumy.

9. Na porušenie finančnej disciplíny vľátane sankcií sa vzt'ahujú ustanovenia $ 3 l zákona
č. 52312004 Z. Z' o rozpočtových pľavidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení
niektorých zákonov v zneni neskoľších predpisov'

l0. Prijímateľovi nevzniká pľávny nárok na dotáciu.

l l ' Prijímatel' sa zavázuje na všetkých aktivitách, na ktoľe mu Zo strany poskýovatel'a bola
poskýnutá dotácia, bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy' prezentovat'mesto
Šal'a ako poskýovatel'a dotácie v zmysle predloŽenej Žiadosti o dotácie:

a) pľopagácia mesta ústnou formou na podujati ach zvázu
b) na internetovej stránke prijímatel'a www.srzsala.sk najneskôr do l5.l2'2O2l vľátane

vyhotovenia dokumentácie o uvedenej prezentácii (ťotografie a pod.), ktoľe
prijímatel' predloŽí poskýovatel'ovi spolu s vyúčtovaním dotácie

c) poskýovateľ súhlasí s pouŽitím erbu mesta Šaľa podl'a písmena b) uvedeného
odseku prijímatel'om dotácie na účely propagácie mesta Šal'a. Vyobľazenie erbu
mesta, ktoý bol schválený mestskýrn zastupitel'stvom v Štatúte mesta, tvoríprílohu
č. l tejto zmluvy a je jej neoddelitel'nou súčast'ou.

čt. ry.
Záverečné ustanovenia

l. Táto zrnluva je vyhotovená v tľoch vyhotoveníach, z ktorých jedno dostane prijímatel'
a dve vyhotovenia poskýovateľ.

2. Pokial' nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa vzájomne vzt'ahy účastníkov Slovenskýrn
právnym poriadkom, najmä obchodným zákonníkom v zneni neskorších pľedpisov.

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

4. V prípade, ak bude podl'a tejto zrnluvy potrebné doručovat' druhej zmluvnej strane
akúkol'vek písomnost', doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stany uvedenej
v úvode zmluvy, dokial' nie je Zmena adľesy písomne oznámená druhej zmluvnej strane,
ktorá písomnost'doručuje. V prípade, ak Sa písomnost' aj pľi dodržani týchto
podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, Že účinky doručenia nastávajú
dňom vľátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.



5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcimpo dni jej zverejĺenianawebovom sídlemesta Šaľa. Zmluvné stľanysúhlasia
so zveľejnením celej zmluvy na webovom sídle mesta Šaľa. Povinnosť zmluw zverejniť
vyplyva z ustanovenia $ 5a zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni.

Zm|uvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov
vsúlade snariadením GDPR azákonom č. 18/2018 Z. z. o ochĺane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektoých zákonov, v ľozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach
tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pľe riadnu identifikáciu zmluvných strán na účely plnenia
tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôľ však do lehoty vysporiadania
všetkých záväzkov vzniknutýchnazáklade tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

Zm|uvné strany prehlasujú, žetáto zmluva obsahuje ich slobodne, určito avátžneprejavenú
vôľu, bola uzatvoľená po vzájomnom pľerokovaní a na znak súhlasu sjej obsahom ju
podpísali'
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V Šali, dňa.... ť ť.z0I/
V Šali, ĺĺu..{?:.9 .py.

Zapijimateľa: Za poskytovatel'a:
; i..
lillr,lr. I i i

'tl{ *

..t

Jozef
štatutámy zástupca zdrvŽenia

organizácla

v

A) Mestská
N


