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Zm|uva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta

uzavretá podl'a s 269 ods. 2 zákona č. 5I31I99I Zb. obchodný zákonnik v zneni neskorších
pľedpisov av súlade s $ 7 ods. 4zákonaé.58312004Z.z. o rozpočtových pľavidlách územnej

samosprávy ao zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov
(ďalej len,,zmluva")

Číslo zmluvy 3421202l

Zmluvné stľany:

Poskytovatel' dotácie:
Názov:
Sídlo:
Štatutámy orgán:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:
(ďalej len,,poskýovatel"')

Mesto Šalna
Námestie Svätej Tľojice 7,927 l5 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, pľimátor mesta
00 306 l8s
2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
sK82 0900 0000 0051 2430 6282
mesto@sala.sk

a

Prijímatel' dotácie:
Názov: HŠK Legends Šal'a, o.z.
Sídlo: Nešporova l0l3/38' 92701Šaľa
Zastúpený: Kataľína Dubajová, štatutámy zástupca združenia
tČo: 52 765 962
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK45 0900 0000 00517227 2478
Registrovaný: Evidencia občianskychzdruženi MV SR,

registračné číslo: WS l I-900190-57 7 06
(ďalej len,,prijímateľ")
(poskytovateľ a pľijímatel'ďalej aj spoločne ako 

',zmluvné 
stľaný')

sa dohodli nauzavretí tejto zmluvy nasledovne:

CI.I.
Pľedmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskýnutie dotácie zľozpočtu mesta na rok 2021
poskýovatel'om prijímateľovi vo ýške 400,00 Eur (slovom: štyristo euľ).

2. Dotácia je poskytovaná v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa 2l2O2O

o podmienkach poskýovania dotácií aUznesenia č:.312021 _ XII. z 3. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 24. jtna202I.

,,t



Účel a,"n",ľ|"Tžiriu oorá.ĺ.

l' Poskýovatel'poskytuje dotáciu pĺijímatel'ovi na podporu mladýchhádzanáľov. Dotáciabude pouŽitá na nákup spotov3hó uyu*nĺu_ pi" mraa"Ž, dopľaw na tumaje a letnésústľedenie' pľenájom športovej haly aj".;;i;;,'l'ono.a." rozhodcom azdravotnusluŽbu.

2' Prijímatel' prijíma od poskytovateľa do.táciu vo ýške 400,00 Eur a zaväzujesa ju pouŽiťvýhľadne na účely bliŽšie špecifikované v odsekui-tonto článku zm'uvy.

3' Dotácia je doplnkovým zdrojom financovania v zmysle účelu uvedeného v Žiadosti

;'#J],!:" 
ztohto dôvodu nie je prípustné, aby znej ffiímatet' ĺnan"orral všetku svoju

4- Prijímatel' dotácie ju môŽe pouŽit'v lehote do: 3l .t2.202l.

čl. nl.
Práva a povinnosti poskytovatel'a a prijímatel,a

l ' Prijímatel' sazav-äzujepodporovat'hádzanársku mládež podl'a odseku t článku II' v riadnejkvalite a v ľozsahu uu"ä"nä- v tejto zmluve u u zĺuĺo.ti o poskytnutie dotácie.

2' Poskýovatel'poskytne schválenú dotáciu do l0 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejtozmluvy bezhotovostn)fm prevodom na účet prijímatelb uvedený v časti zmlurrrré stľany.

3' Prijímatel' je povinný pri pouŽití dotácie dodržať maximálnu hospodárnosť, efektívnosťa účinnost' jej pouŽitia v sulade s ustanoveniami $ 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z.o rozpočtoých. pravid1iích verejnej správy u o ,ri"n" a doplnení niektor1ých zákonovv zneni neskoľších pľedpisov.

4' Prijímateľ 
'u'?YT:j:-predloŽiťpísomné výčtovanie dotácie do 15. l2.2Ľ21podl,aprílohyč' 2 a č' 3 VZN 2/2O2O spolu 

' 
ó.iginál.ĺäŕopĺ".iúčtovných a"r.lua"' pľeukazujúcichúčel' predmet 

-arozsah použitia poskytnutej dotácie. Za správnost, predloŽenéhovytičtovania zodpovedá pľijímatel'.

5' Prijímatel' sa zaväzuje bezodkladne písomne informovat' poskýovatel,a o objektívnychprekážkach brániacich pouŽitiu dotiĺcie ul"bo ;"j oasti na účely bliŽšie Špecifikovanév článku II' tejto zmluvy, alebo dodľŽiavanĺ" p.j."t", rozsahu, zmluvných podmienokalebo lehôt na pouŽitie dotácie. Zároveň sa viakomto.prípade zaväzujevrátiť nepouŽitudotáciu alebo jej.časť poskýovateľovi do s dni oää aĺ" zaslaniapísomného oznámeniao existencii objektívnych prekážok bľániacĺ"r' |o*ĺt* dotácie alebo jej časti na účely' bliŽšie špecifikované v člĺĺnku II. tejto 
^tuuy,'ur.uo dodrŽaniu zmluvných podmienok,"'l predmetu, ľozsahu či lehôt, najneskôi však do íš:i.zón.

6' Prijímateľ je povinný umoŽnit' poskýovatel'ovi vykonať finančnú kontrolu hospodárenias poskytnutou dotáciou podl'a žákonu č. 357/2Oi5 Z. z. o finančnej kontrole a auditea o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľsích pľedpisáv. Ňa tento účel jeprijímatel' povinný poskytováteľovi' alebo 'í* ;";;;;ným ošobám umoŽniť vykonaniefyzickej a účtovnej 
J<9ni1olľ pouŽitia dotácie 

^ uo *1o- sídle a v iných vhodnýchpriestoľoch, ako aj nahliadnutie do originálov všetkýcti ĺetorrn1írch dokladov týkajúcich sa





-l

elej zmluvy na webovom sídle mesta Šal'a. Povinnosť zmluw zverejnit,
novenia $ 5a zákona č. 2ll/2OOO Z' Z. o slobodnom prístupe
o Zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni.

lodpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spľacovanie svojich údajov
:ním GDPR a zákonom č. 18/2OI8 Z. z' o ochľane osobných údajov
Lení niektoých zákonov, v ľozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach
e nevyhnutné pľe riadnu identifikáciu zmluvných stľán na účely plnenial počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania
v vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutím archiva8nôj aouy.

'ehlasujú, že táto zmluva obsahuje ich slobodne, určito a vážneprejavenú
lľená po vzájomnom prerokovani a na znak súhlasu s jej obsahom ju

tčasťou tejto zmluvy
brazenie erbu mesta
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Za poskytovatel'a:

Je:
Šaľa
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Mgŕ. Jozef Belický
pľirlrátor mesta Šal'at.


