
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta

uzavretápodľa $ 269 ods. 2 zákonač.5l3l1r99l Zb. obchodný zákonĺík v znení neskorších
predpisovavsúlades$7ods.4zákonač.583/2004Z.z.orozpočtovýchpravidláchúzemnej

samospľávy a o zmene a doplnení niekto4ých zákonov v zneni neskorších predpisov
(ďalej len,'zmluva")

Číslo zmluvy:331t202|

Zmluvné strany:

Poskytovatel' dotácĺe:
Názov:
Sídlo:
Štatutáľny orgán:
ICO:
DIČ:
Bankove spojenie:
IBAN:
E-mail:
(ďalej len,,poskytovateľ")

Mesto Šal'a
Námestie Svätej Tľojice 7,g27 l5 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta
00 306 l8s
2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
sK82 0900 0000 00s1243a 6282
mesto@sala.sk

a

Pľijímatel' dotácie:
Názov: Slovenský rybáľsky zväz_Mestská organizácia Šal'a
Sídlo: Kľáľovská 33,927 00 Šaľa
7'3stupený: Klára Oraveczová, štatutárny zástupcazdruženia
ICO: 00 178 209 0406
DIČ: 2023520235
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s
IBAN: SK27 3100 0000 0042 3010 3927
Registrovaný: Evidencia občianskychzdruženi MV SR,

ľegistľačné číslo: WS l l -909 190-60
(ďalej len,,prijímatel"')
(poskýovateľ a pľijímateľ ďalej aj spoločne ako ,,zmluvné stranf')

sa dohodli na uzavreti tejto zmluvy nasledovne:

čl.I.
Pľedmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je poskýnutie dotácie zrozpočtu mesta na rok 202l
poskýovateľom prijímateľovi vo ýške 200,00 Eur (slovom: dvesto eur).

2. Dotácia je poskýovaná v zmysle Všeobecne záv'ázĺého nariadenia mesta Šaľa 2l202O
o podmienkach poskytovania dotácií a schválenia pľimátorom mesta Šaľa Mgľ. Jozefom
Belickýrn zo dňa 10. júna 202l.



čt. n.
Účel a lehota použitia dotácie

1. Poskýovateľ poskytuje dotáciu prijímatel'ovi na rybáľske preteky pre deti am|ádež'
Dotácia bude použitá na nákup vecných cien pľe každého pľetekára
a občerstvenia pre deti.

2. Prijímateľ pľijíma od poskytovateľa dotáciu vo výške 200,00 Euľ a zavánlje sa ju pouŽiť

ýhradne na účely bliŽšie špecifikované v odseku 1 tohto článku zmluvy.

3. Dotácia je doplnkovým zdľojom financovania v zmysle účelu uvedeného v Žiadosti
o dotáciu, ztohto dôvodu nie je prípustné, aby znej pľijímateľ financoval všetku svoju
činnosť.

4. Pľijímateľ dotácie ju môŽe pouŽiť v lehote do: 31 .I2.202I

cr. ru.
Pľáva a povinnosti poskytovate|'a a prijímatel'a

l. Pľijímateľ sa zav'ázuje zorganizovať pľeteky pľe deti am|ádeŽ podľa odseku 1 článku II.
v riadnej kvalite a v ľozsahu uvedenom v tejto zmluve a v žiadosti o poskýnutie dotácie.

2. Poskýovateľ poskytne schválenú dotáciu do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy bezhotovostn;im pľevodom na účet prijímatel'a uvedený v časti zmluvné stľany.

3. Prijímateľ je povinný pľi pouŽití dotácie dodňať maximálnu hospodáľnosť, efektívnosť
aúčinnosť jej pouŽitia vsúlade sustanoveniami $ 19 ods. 3 zákona č. 52312004 Z.z.
o ľozpočtoých pravidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení niektoľ-ých zákonov
v zneni neskorších predpisov.

4. Prijímateľ sazavänlje pľedloŽiť písomné vyúčtovanie dotácie do 15.l2.202l podľaprílohy
č.2 a č. 3 VZN 212020 spolu s oľiginálmi a kópiami účtovných dokladov preukazujúcich
účel, predmet arozsah použitia poskýnutej dotácie. Za správnosť predloženého
vyičtovania zodpovedá prijímatel'.

5. Prijímateľ sa zavänlje bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o objektívnych
prekáŽkach brrĺniacich použitiu dotácie alebo jej časti na účely bližšie špecifikované
v článku II. tejto zmluvy, alebo dodržiavaniu predmefu, ľozsahu, zmluvných podmienok
alebo lehôt na pouŽitie dotácie. Zárovei sa v takomto prípade zavänlje vrátiť nepoužitu
dotáciu alebo jej časť poskýovateľovi do 5 dní odo dňa zaslania písomného oznámenia
o existencii objektívnych pľekážok brániacich pouŽitiu dotácie alebo jej časti na účely
bliŽšie špeciťrkované v článku II. tejto zmluvy, alebo dodľŽaniu zmluvných podmienok,
pľedmefu, rozsahu či lehôt, najneskôr však do 15.l2.202I.

6. Pľijímateľ je povinný umoŽniť poskýovatel'ovi vykonať finančnú kontľolu hospodáľenia
sposkýnutou dotáciou podl'a zäkona č.357/2015 Z. z. ofinančnej kontrole a audite
a o Zmene a doplnení niektoých zĺĺkonov v zneni neskoľších predpisov. Na tento účel je
prijímateľ povinný poskýovateľovi alebo ním povereným osobám umoŽniť vykonanie
fuzickej a účtovnej kontľoly použitia dotácie vo svojom sídle a v iných vhodných
pľiestoroch, ako aj nahliadnutie do originálov všetkých účtovných dokladov týkajúcich sa



pouŽitia dotácie, nahliadnutie do účtovnej evidencie prijímateľa a listinných dôkazov,
ktoých obsah dokazuje skutočnosti vzťahujúce Sa na pouŽitie dotácie.

7. V prípade, ak prijímatel' nepredloŽí písomne výčtovanie dotácie v lehote podľa odseku
4 tohto článku, je povinný bezodkladne vrátiť poskytovateľovi dotáciu v celom rozsahu.

8. Ak prijímatel' neoprávnene pouŽije pľostriedky poskýovatel'a, resp. nedodľží účel
a podmienky stanovene v tejto zmluve, je povinný poskytovateľovi vľátiť poskytnuté
ťrnančné pľostľiedky v celej výške a súčasne zaplatiť úrok z omeškania vo ýške ď,os %
z neoprávnene pouŽitej sumy za každý aj začatý deň odo dňa, keď bola dotácia použitá
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 vďahujú ustanovenia $ 3I zákona
č. 52312004 Z. Z. o rozpočtoých pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov.

10. Prijímateľovi nevzniká pľávny náľok na dotáciu.

l 1. Prijímatel' sa zaväzuje na všetkých aktivitách, na ktoľé mu Zo stľany poskýovateľa bola
poskýnutá dotácia, bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, prezentovat'mesto
Šaľa ako poskýovateľa dotácie v zmysle pľedloženej žiadosti o dotácie:

a) pľopagácia mesta ústnou formou na podujati ach zväzl
b) propagácia mesta na plagátoch
c) naintemetovej stránkepľijímateľawww.srzsala'sknajneskôrdo t5.12.202l vrátane

vy'hotovenia dokumentácie o uvedenej prezentácLi (fotografie a pod.), ktoré
prijímateľ predloži poskýovateľovi spolu s vyúčtovaním dotácie

d) poskytovatel' súhlasí s použitím erbu mesta Šaľa podľa písmena b) a c) uvedeného
odseku prijímateľom dotácie na účely propagácie mesta Šal'a. Vyobrazenie erbu
mesta, ktoý bol schválený mestsk;im zasfupiteľstvom v Štatute mesta, tvoľí prílohu
č. l tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

vcl.Iv.
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, zktoých jedno dostane prijímatel'
a dve vyhotovenia poskytovateľ.

Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa vzájomné vďahy účastníkov Slovenským
pľávnym poľiadkom, najmä obchodným zákonníkom v znenineskorších predpisov.

Túto zmluvu moŽno meniť alebo doplniť iba písomn;imi dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stľanami.

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane
alaikoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stany uvedenej
v úvode zmluvy, dokiaľ nie je Zmena adľesy písomne oznŕtmená druhej zmluvnej stľane,
ktoľá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodrŽaní týchto
podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, Že účinky doručenia nastávajú
dňom vrátenia zásielky zmluvnej stľane, ktorá zásielku doručuje.
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5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stľán a účinnost'dňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaŕa. Zmluvnéstľany súhlasia
so zveľejnením celej zmluvy na webovom sídle mesta Šaľa. Povinnosť zmluvu zverejniť
vyplýva z ustanovenia $ 5a zákona č. 2lll2OOO Z. Z. o slobodnom prístupek informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni.

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskýujú súhlas na spracovanie svojich údajov
v súlade s nariadením GDPR a zákonom č. 18/2Ol8 Z. z. o bchľane osobnycľr údajov
a o zmene a doplnení niektoých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustänoveniach
tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pľe riadnu identifikáciu zmluvných stľán na účely plnenia
tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr všaŕ do lehoty vyspôriadania
všetkých záwäzkov vzniknutýchnazáklade tejto zmluvy a uplynutím a."t'ĺrraénä; doby.

Zmluvné stľany pľehlasujú, žetáto zmluva obsahuje ich slobodne, určito a vážnepľejavenú
vôlt, bola uzatvoľená po vzájomnom prerokování a na znak súhlasu s jej obsaňom ju
podpísali.
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V Šali, dňa... J Y./"1/
V Šali, aĺu . A?.,9.-.H1J.

Zapijímatel'a: Za poskýovateľa:
&
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Klára Oraveczová
štafu táľny zástup c a združenia

. Jozef

organizáda

a)

o
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Mes tská
N


