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467/2021/OCk

Zľ[LUvA č.467l2021/oCR
o poskytnutí dotácie na podpoľu ľozvoja cestovného ruchu

uzatvoľená v zmysle Všeobecne záväzneho naľiadenia Nitľianskeho samospľávneho kľaja
č. 512020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitľianskeho samosprávneho kľaja na podporu
rozvoja cestovného ľuchu v znení neskoľších zmien (d'alej len ,,VZN NSK č. 512020) azákona
č' 583/2004 Z.z. o rozpočtových pľavidlách územnej samospľávy ao Zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

1. poskytovatel' dotácie:

Nitľiansky samospľávny kľaj
Zast.:
oprávnený na podpísanie zmluvy:

IČo:
Bankové spojenie:
TBAN:
(d'alej len,,poskytovatel"' alebo,,NSK")

2. pľijímatel' dotácie:

Mesto Šal'a
Zast.:
IČo:
Bankové spojenie:

IBAN:
Pľávna forma:
(d'alej len,,pľij ímatel"')

Rázusova 2A,949 0| Nitra
doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda
Mgľ. Maľián Kéry, podpľedseda,
nazáklade plnej moci zo dňa 9. 4.202I
37861298
Štátna pokladnica
sK64 8180 0000 0070 0031 5493

Nám. Sv' Trojice 1953/7,927 15 Šal'a
Mgr. Jozef Belický, primátor
00306 l 85
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a. s.
sK48 1l1l 0000 006627849005
801 - obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

a

čt. t.
Pľedmet zmluly

1 . Pľedmetom tejto zm luvy je záväzok poskyovatel'a poskytnúť prij ímatel'ovi účelovo viazanil
dotáciu zrozpočtu NSK na podporu rozvoja cestovného ruchu, ato za splnenía podmienok
uvedených v tejto zmluve.

2. NSK poskyĺre dotáciu v súlade s uznesením 26/202l z26. riadneho zasadnutia
Zastupitel'stva NSK konaného dŕn29. marca202l '

ct. il
Výška dotácie a účel jej použitia

l. Poskytovatel'poskytne prijímatel'ovi dotáciu vo výške: 3320 €.
Dotácia sa poskytuje po realizácii projektu. Podmienkou poskýnutia dotácie je
spolufinancovanie pľojektu Žiadatel'om vo výške minimálne lIYo zcelkovej hodnoty
pľojektu uvedenej v Žiadosti o poskynutie dotácie, tzn. vo výške minimálne 1169 €,.

2' Názov pľojektu, na ktorý sa dotácia poskyuje: Víno Teľľa Wag - Šal,a2021.



b9

q

3' Dľuh oprávnených nákladov: Prenájom mateľiálno technického zabezpečenia
podujatia (ozvučovacia, osvetl'ovania, pľemietacia technika, stany, zastľešenie pódia,
chladiace zaľiadenia, mobilné WC)' odmeny/honoráľe účinkujúcich v zmysle zákona
185/2015' pľopagácia pľojektu (diplomy, plagáty, ľoll-upy), prenájom materiálno -
technického zabezpečenia podujatia - pivné sety 20 ks.
Dotáciu možno použit'na bežné výdavky aj kapitálové výdavky _ pľi pľojektoch, kde
budú aj kapitálové vydavky.

4. Prijímatel' sa zaväzuje ľealizovať projekt v zmysle svojej Žiadosti o poskytnutie dotácie
a dodrŽať popis projektu.
Pľijímatel'nie je povinný ľealizovať všetky aktivity projektu v prípade. a to len v prípade. ak
danú aktivitu nebolo moŽné realizovať v dôsledku vyhláŠky vydanej Úľadom verejného
zdravotníctva Slovenskej ľepub|iky' ľesp' regionálnym úradom veľejného zdľavotníctva so
sídlom pre oblasť realizácie projektu, a to ani v náhradnom teľmíne, najneskôľ do
3t.12.2021.
Zmena teľmínu realizácie projektu, ľesp' časti projektu je moŽnáv pľípade. ak daná aktivita
nie je typická pre konkľétne ľočné obdobie alebo obdobie ľoka (napr. fašiangy), neviaŽe sa
ku konkľétnemu dámmu (napr. MDŽ, MDD' sv. Urban,'..).

5. Prijímatel' sa zaväzuje pľijať dotáciu za podmienok uvedených v tejto zmluve, VZN NSK
č' 5/2020 a Usmernenia odboru cestovného ruchu UNSK k uplatňovaniu VZN NSK
č.ll202l, ktorým sa menia a dopíRajú niektoré všeobecne záväzné naľiadenia o poskýovaní
dotácií z rozpočÍu Nitrianskeho sanrospľávneho kraja (d'alej len ..usmernenie OCR").

cl. ilI.
Podmienky použitia dotácie

l. Dotácia môŽe bý pouŽitá len na realizáciu projektu uvedeného vČl. II, k1oľý sa bude
ľealizovať v roku 2021 a len na úhľadu oprávnených výdavkov uvedených v Čl. ĺI ods. 3.

2. Pľijímatel' je povinný pri použití dotácie apri vyúčtovaní dotácie dodľžiavať podmierrky
uvedené vo VZN NSK č. 5/2020, v tejto zmluve, vo výzve na pľedkladanie Žiadostí,
v žiadosti o poskýnutie dotácie a V usmeľnení oCR.

3. Dotáciu nie je moŽne pouŽiť na Ĺthľadu výdavkov uvedených v $ 3 ods. l l VZN NSK
č.5l202o.

4. Zmena účelu, na ktorý bola dotácia schválená, nie je prípustná'
5. Dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu. Dotáciu moŽno pouŽiť do 31. 12' 2021 na projekty

ľealizované v termíne od 0l.0l .202l _3I.l2.202l.
6. Prijímatel' sa zaväzuje pouŽiť dotáciu výlučne na účel uľčený touto zmluvou

aje povinný nakladať s ňou hospodárne, efektívne' účinne a účelne.
7 . Prij ímatel' sa zav'ázuje, Že výdavky vynaloŽen e pri realizácii pľojektu, ktoľé sú financované

z prostriedkov dotácie poskytovanej na zäklade tejto zmluvy' nebudú duplicitne hradené
ziných zdrojov. Ak kzisteniu porušení tejto povinnosti dôjde po poskytnutí dotácie, je
prijímatel' povinný vľátiť poskytovatel'ovi dotáciu v rozsahu výdavkov. pri ktoľých došlo
k porušeniu tejto povinnosti. Ak k zisteniu dôjde pred poskytnutím dotácie, poskytovatel' si
vyhľadzuje práxozníŽiť výšku poskytovanej dotácie v ľozsahu výdavkov, pľi ktoľých došlo
k porušeniu tejto povinnosti.

8. Vprípade, ak pľijímatel' podal Žiadosť na ten istý projekt zrôznych ciel'oqých oblastí,
zĺôznych pľvkov rozpočtu alebo podalo na ten istý projekt Žiadosť viaceľo pľijímatel'ov,
akceptovaná je iba prvá doručená Žiadost' (bez ohl'adu na odboľ Úľadu NSK a ŽiadaÍel'a),
pričom ľozhodujúce je číslo z podatel'ne Úradu NSK, všetky d'alšie žiadosti na ten projekt
sú vyľadené. V prípade, ak sa porušenie tejto podmienky zistí pľi vyučtovaní, NSK je
oprávnený neposkynúť dotáciu v ľozsahu, v akom sa porušenie podmienky zistilo a to pri
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všetkých Žiadostiach na pľedmetný projekt. V prípade, ak sa porušenie podmienky zistí po
vyúčtovaní dotácie, pľijímatel'dotácie je povinný navýzvuNSK vrátiť poskytnutú dotáciu
v rozsahu, v akom sa poľušenie podmienky zistilo a to pľi všetkých Žiadostiach na
pľedmetný projekt.

9. Prijímatel' je povinný vpríslušných pľopagačných mateľiáloch. na oficiálnej webovej
stránke, na všetkých pozvánkach a ostatných tlačovinách určených k danému pľojektu a na
dobre viditel'nom mieste v priestoroch. kde sa pľojekt bude ľealizovať uviesť: ,'Realizované
s finančnou podpoľou Nitľianskeho samosprávneho kľaja"' To sa nevzťahuje na projekty
realizovane pľed podpisom zmluvy' V takom prípade, prijímatel' bude o podpore projektu
Nitrianskym samospľávnym krajom pľeukázatel'ne infoľmovat' laickú alebo odbornú
veľejnosť primeľaným a dostupným spôsobom.

Ó.ry
Vyúčtovanie

1. Prijímatel' je povinný vykonať vyúčtovanie schválenej dotácie vľátane spolufinancovania
do 30 dní od zrealizovania pľojektu' resp. zrealizovania poslednej aktivity projektu.
V pľípade. ak projekt bol realizovaný pľed nadobudnutím účinnosti zmluvy, prijímatel' je
povinný vykonať vyúčtovanie najneskôľ do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Projekty realizované v decembri 202l musia by vyučtované najneskôľ do l 5 januára2022.
V pľípade uplatnenia postupu podl'a ods. 8 tohto článku. prijímatel' je povinný vykonať
vyúčtovanie v termíne do 15,0|,2022.

2. Vyučtovanie poskytnutej dotácie je moŽné vykonať elektronicky prostredníctvom
Ustredného poľtálu verejnej správy (www.slovensko.sk) cez elektľonickú sluŽbu
.,Všeobecná agenda".

3. Na vyúčtovanie pľedloŽené e-mailom alebo zaslané poštou a na vvítčtovanie pľedloŽené po
určenom termíne sa nebude prihliadať a bude to povaŽované za poľušenie Zm|uvy.
Prijímatel' je povinný predložiť vyúčtovanie ľiadne a včas, tzn. tak, aby bola dodľŽaná
lehota v zmysle ods. l.

4. Pľijímatel' je povinný vykonať vyúčtovanie za dodrŽania podmienok stanovených touto
zmluvou, VZN NSK č. 512020 a usmernenia oCR. Pľijímatel' je povinný v ľámci
vyúčtovania dotácie preukázať, Že dotácia bola jednoznačne použitá v pľiamej súvislosti
s podpoľovanou činnosťou, aže náklady boli pre realizáciu pľojektu nevyhnutné. V prípade
nedodrŽania uvedeného si poskytovatel' dotácie vyhľadzuje právo takto Žiadané finančné
pľostriedky vylúčiť z rozpočtu projektu a z pľedloŽeného vyúčtovania. V pľípade
pochybností o opľávnenosti predloŽených výdavkov, prijímatel' dotácie je povinný
predloŽiť d'alšie doklady pľeukazujúce oprávnenosť vynaloŽených výdavkov.

5. Pľijímatel' je povinný pľedloŽiť vyúčtovanie tak, aby obsahovalo všetky listinné dôkazy
pľeukazujúce účel pouŽitia dotácie a skutočnosti vzťahujúce sa na pouŽitie dotácie, a to:
a) doklady orealizácii projektu (plagát, pozvánka'...) + fotodokumentácia zrealizácie

projektu,
b) finančné vyúčtovanie poskynutej dotácie a spolufinancovania,
c) fotodokumentácia výdavkov - zakúpených vecí_ v pľípade výdavkov podl'a $ 9 ods. 3

písm. c), g)' h) VZN NSK č. 512020,
d) fotodokumentáciu o pľopagáciiNSK podl'a Čl. ut. ods. 9 zmluvy.

ó. Finančné vyúčtovanie dotácie predkladá prijímatel' len na predpísanom formuláľi,
zveľejnenom na webovom sídle NSK. V rámci finančneho vyúčtovania je potrebné priloŽiť
ako prílohu elektronického podania:
a) vyplnený formulár vyúčtovania,
b) čitatel'né skeny dokladov preukazujúcich pouŽitie dotácie najmä faktúľy, pokladničné
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doklady s náležitosťami podl'a $ 71 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskoľších predpisov, zmluvy, objednávky' dodacie listy, pľebeľací protokol,
výpisy z účtu o bezhotovostných platbách, apod.. Pľijímatel' je povinný vyznačit'na
origináloch účtovný'ch dokladov ,,hradené z dotácie NSK _ cestovný ruch" a naskenovať
takto označené doklady.

Elektľonické podanie vyúčtovania musí byt' platne podpísané.
7. Prijímatel' si môŽe vo vyúčtovaní dotácie uplatniť len opľávnené výdavky, ktoré boli

uhľadené v období od 0l .0l .202l do 3 l ' l2.202l.
8. Pľijímatel' môŽe poŽiadať o vyučtovanie oprávnených výdavkov bez realizácie projektu len

vtedy, ak:
a) projekt nemohol realizovať ani v náhľadnom teľmíne do konca roka202l, a
b) vynaloŽené výdavky sú dôležité, relevantné a využitel'né pľe činnosť prijímatel'a aj

v ďalšom období (v zmysle Žiadosti a zmluvy).
Prijímatel' je povinný svoju Žiadosť o akceptovanie takýchto výdavkov riadne zdôvodniť.
V pľípade nesplnenia podmienok podl'a písm. a) a b). Žiadosť bude zamietnutá. o splnení
podmienok rozhoduje odbor cestovného ľuchu ÚNSK.
Nie je moŽné akceptovať výdavky za činnosti, ktoľé neboli poskýnuté alebo ľealizované
(napľ. prenájom, poskytnutie sluŽby. odmena účinkujúcim,.'').

9' Prijímatel' berie na vedomie, že opľávnené výdavky sú výdavky' ktoľé pľiamo súvisia
s realizáciou projektu, a Že neopľávnené výdavky sú všetky výdavky. ktoľé sú v rozpoľe so
schválenýlni oprávnenýmivýdavkami podl'a Čl. lI tejto zmluvy.

l0' Prijímatel'dotácie je povinný zabezpečiť, aby všetky účtovné doklady pľedkladané v rámci
vyúčtovania boli čitatel'né, úplné. zrozumitel'né (obsahová ajazyková stránka)
a jednoznačné. Poskytovatel'si vyhľadzuje pľávo odmietnuť doklady, ktoré nespÍňa.jú čo
i len jednu z uvedených podmienok.

l1. Poskytovatel' si vyhľadzuje pľávo vyŽiadať si k nahliadnutiu oľiginály dokladov
a pľijímatel'dotácie je povinný v uľčenej lehote pľedloŽiť vyŽiadane doklady. V pľípade, ak
prijímatel'nepredloŽí v určenej lehote vyŽiadané doklady' poskýovatel'si vyhradzuje pľávo
neposkynúť dotáciu.

l2. Ak je pľijímatel'platcom DPH za oprávnený výdavok sa bude povaŽovať iba výdavok bez
DPH.

cl. v.
Poskytnutie dotácie

l' Poskytovatel' poskytne pľijímatel'ovi dotáciu výlučne bezhotovostne na bankový účet.
ktorého majitel'om je prijímatel', uvedený v záhlaví tejto zmluvy, najneskôľ do 20
ka|endárnych dní po ukončení vyúčtovania projektu.

2. NSK si vyhradzuje právo nepoukázať prijímatel'ovi schválenú dotáciu, ak:
a) pľijímatel'nepredloŽí vyúčtovanie v ľiadnom teľmíne a ľiadnym spôsobom,
b) pľijímatel'nedodrŽí podmienky dohodnuté v zmluve,
c) dotácia bude pouŽitäv rozpoĺe s touto zmluvou,
d) pľij ímatel' nedodrží povinnosti vyplyvaj úce z tejto zmluvy,
e) pľijímatel'neumoŽní vykonať kontrolu v súlade s platnými právnymi pľedpismi,

0 pľijímatel'ukončí svoju činnosť v termílre pred pouŽitím dotácie,
g) pľijímatel'nemá voči NSK vyrovnané všetky záväzky,
h) sa preukáŽe, Že v dokumentoch súvisiacich s pouŽitím dotácie prijímatel' uviedol

nepľavdivé údaje,
i) pľijímatel' stratí spôsobilosť pľijímatel'a verejných prostriedkov'

3. Dotácia bude krátená vo výške:
a) ktoľá bola vyčísIená ako neopľávnený výdavok predloŽeného vyúčtovania,
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b) v ktorej prijímatel'schválenú dotáciu nevyčerpal'
c) ktoráje v rozpore s touto zmluvou, VZNNSK č.512020,Žiadosťou o poskytnutie dotácie

a usmernením oCR'

čl. vl.
Kontľola použitia dotácie a sankcie

1. Prijímatel' je povinný umoŽniť. aby poverené osoby mohli skontrolovať, či boli dodľžané
zmluvné podmienky a čije pľojekt realizovaný v súlade so Žiadosťou o poskytnutie dotácie.

2. NSK si vyhradzuje pľávo kontroly aktivít podporovaného projektu na mieste realizácie
aktivít' V prípade, ak sa zistí, Že projekt nebol ľealizovaný v súlade s predloŽenou Žiadosťou
o poskýnutie dotácie (popis projektu), NSK si vyhľadzuje právo neposkytnúť dotáciu.

3. Pľijímatel'pľehlasuje, Že si je vedomý. Že dotácia sú verejné finančné prostriedky' Použitie
dotácie v rozpore s uľčeným účelom' nehospodáľne, neefektívne a neúčinné vynakladanie
dotácie' porušenie podmienok a pľavidiel, za ktoých bola dotácia poskýnutá sa povaŽuje
za porušenie finančnej disciplíny a podIieha sankciám podl'a $ 3l zákona č,. 52312004 Z. z.
o ľozpočtových pľavidlách veľejnej správy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov
v znení neskorších predpisov.

4. Kontľolu dodľŽania pouŽitia dotácie na určený účel, ostatných podmienok pouŽitia dotácie
a d'alších podmienok dohodnutých v zmluve, ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej
realizácie podpoľeného pľojektu Žiadosti je opľávnený vykonať poskýovatel' a kontrolný
oľgán Slovenskej republiky v zmysle zákona č.357/2015 Z' z. o finančnej kontľole a audite
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prijímatel' sa
zaväzuje umoŽniť poskýovatel'ovi a kontrolným oľgánom Slovenskej republiky výkon
finančnej kontroly a zavazuje sa byt súčinný pri vykonávanej kontľole.

ct. vII.
odstúpenie od zmluvy

l. Zmluvné stľany sa dohodli, Že akékol'vek porušenie povinností vyplylĺajúcich ztejto
zmluvy zo stľany pľijímatel'a sa povaŽuje za podstatné poľuŠenie zmluvy a poskytovatel' je
oprávnený od zmluvy odstúpiť.

2. odstúpenie od zmluvy je potľebné druhej zmluvnej strane oznámiť písomne. odstúpením
od zmluvy zmluvazaniká doručením písomného prejavu o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej stľane na adľesu uvedenú v záh|aví tejto znrluvy.

čl vrrr.
Záverečné ustanovenia

l. Prijímatel' sazav'ázuje šíriť dobľé meno NSK počas realizácie projektu uvedeného v Čl. u'
tejto zmluvy.

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

3. Prijímatel'podpisom zmluvy pofvľdzuje, Že sa riadne oboznámil so znením VZN NsK
č.5/2020.

4. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvyje pľíloha č. l: ,,Usmeľnenie č' ll202l k vyúčtovaniu
dotácie na podpoľu rozvoja cestovného ruchu z rozpočtu Nitľianskeho samosprávneho
kľaja".

()
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5. Pľijímatel' je povinný kaŽdú Zmenu údajov písomne nahlásiť poskytovatel'ovi (na odbor
cestovného ruchu Úradu NSK) do 7 ání od rozhodujúcej skutoenosti (zmen a názvu
prijímatel'ď štatutáľneho zástupcu/čísla účtu/sídla, a pod.) a priloŽiť fotokópiu pľíslušného
dokladu (potvrdenie o bankovom účte, menovací dekrét,...).

6. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopíRať túto zmluvu moŽno len po vzájomnej
dohode zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoľé sa stávajú po ich
podpísaní neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.

7 ' Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoľých l rovnopis obdrží prijímatel'
a I rovnopis poskytovatel'.

8' Zmluvné strany pľehlasujú, Že sa na tomto právnom úkone dohodli dobľovol'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 prejavenou vôl'ou, túto na znak súhlasu
po jej prečítaní vlastnoľučne podpisujú.

9' Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami aúčinnosť dňom
nasledujúcim po dnijej zveľejnenia na webovom sídle NSK'
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