
Zm|uva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta

uzavĺetá podľa s 269 ods. 2 zákona č' 5|3ll99l Zb. obchodný zákonník v znení neskorších
pľedpisovav súlades $ 7 ods. 4zákonač.583/2004Z.z.o rozpočtovýchpravidláchúzemnej

samosprávy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v zneni neskorších pľedpisov
(ďalej len,,zmluva")

Číslo zmluvy 350t202l

Zmluvné stľany:

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

Mesto Šal'a
Námestie Svätej Trojice ],g27 15 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
00 306 185
2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská sporiteľňa, a.s.
sK82 0900 0000 00s1 2430 6282
mesto@sala.sk

a

Prijímatel' dotácie:
Názov:
Sídlo:
Zastapený:.
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Registľovaný:

RADA ŠPORT o.'.
Jazemá 585/30,927 0I Saľa
Ing. Tomáš Mészáľos, štatutárny zástupca združenia
42 366 41,r

2024119493
Fio banka, a.s.

sK77 8330 0000 0028 01 t7 2661
Evidencia občianskych zdruŽeni MV SR,
ľegistračné číslo: WS l I -900190-43349

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

sa dohodli nauzavreti tejto zmluvy nasledovne:

čl.l.
Pľedmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskýnutie dotácie zrozpočtu mesta na ľok 202l
poskýovateľom prijímateľovi vo výške 600,00 Euľ (slovom: šesťsto eur).

2. Dotácia je poskytovaná v zmysle Všeobecne závázného nariadenia mesta Ša1ťa 2l2o2O
o podmienkach poskytovania dotácií a Uznesenia č. 312021 _ Xil. z 3. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa24. júna2O2I.



čt. lt.
Účel a lehota použitia dotácie

l. Poskýovatel' poskytuje dotáciu prijímateľovi na podporu podujatia pod názvom Beh
nočnou Sal'ou 202L Dotácia bude pouŽitá na účastnícke medaily, časomieru a štartovacie
čísla s čipom, výrobu atlač plagéĺtov a diplomov' prenosné toalety.

2. Prijímatel' prijíma od poskytovatel'a dotáciu vo výške 600,00 Eur a zavázuje sa ju pouŽit'
výhľadne na účely bliŽšie špeciťrkované v odseku l 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 pouŽit' v lehote do: 3l '12.202I

cl. ilI.
Práva a povinnosti poskytovate|'a a pľijímatel'a

1. Prijímateľ sa zavázuje usporiadat' Beh nočnou Šaľou 2O2| podl'a odseku 1 článku II'
v riadnej kvalite a v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a v Žiadosti o poskytnutie dotácie.

2. Poskýovateľ poskýne schválenú dotáciu do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa uvedený v časti zmluvné stľany.

3. Prijímateľ je povinný pri použití dotácie dodrŽať maximálnu hospodámost', efektívnost'
aúčinnost' jej pouŽitia vsúlade sustanoveniami $ 19 ods. 3 zákona č. 52312004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov
v znení neskorších predpisov.

4. Prijímateľ sazavázuje predloŽiť písomné vyúčtovanie dotácie do l5.12.202l podľa prílohy
č' 2 a č. 3 VZN 2/2020 spolu s originálmi a kópiami účtovných dokladov preukazujúcich
účel, predmet a rozsah pouŽitia poskýnutej dotácie. Za spľávnost' pľedloŽeného
vyúčtovania zodpovedá prijímateľ'

5. Prijímateľ sa zavázuje bezodkladne písomne informovat' poskýovatel'a o objektívnych
prekáŽkach bľániacich pouŽitiu dotácie alebo jej časti na účely bliŽšie špecifikované
v článku II. tejto zm|uvy, alebo dodržiavaniu predmetu, rozsahu, zmluvných podmienok
alebo lehôt na pouŽitie dotácie. Zároveň sa v takomto prípade zavázuje vrátiť nepouŽitú
dotáciu alebo jej časť poskýovatel'ovi do 5 dní odo dňa zas|ania písomného oznámenia
o existencii objektívnych prekáŽok bľániacich pouŽitiu dotácie alebo jej časti na účely
bliŽšie špecifikované v článku II. tejto zmluvy, alebo dodrŽaniu zmluvných podmienok,
pľedmetu, ľozsahu či lehôt, najneskôr však do 15.12'202l.

6. Prijímateľ je povinný umoŽnit' poskytovateľovi vykonat' finančnú kontrolu hospodáľenia
s poskytnutou 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
prijímateľ povinný poskýovateľovi alebo ním povereným osobám umoŽnit'vykonanie
fuzickej a účtovnej kontroly pouŽitia dotácie vo svojom sídle a v iných vhodných
priestoroch, ako aj nahliadnutie do originálov všetkých účtovných dokladov týkajúcich sa
pouŽitia dotácie, nahliadnutie do účtovnej evidencie prijímateľa a listinných dôkazov,
ktorých obsah dokazuje skutočnosti vzťahujúce sa na pouŽitie dotácie.



7. V pľípade, ak prijímateľ nepľedloŽí písomné vyúčtovanie dotácie v lehote podľa odseku
4 tohto článku, je povinný bezodkladne vľátit'poskýovateľovi dotáciu v celom rozsahu.

8. Ak prijímatel' neoprávnene pouŽije prostriedky poskýovateľa, resp. nedodrŽí účel
a podmienky stanovené v tejto zmluve, je povinný poskýovateľovi vrátiť poskýnuté
finančné prostriedky v celej výške a súčasne zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 o/o

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 vľátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia $ 31 zákona
č. 52312004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách verejnej spľávy a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov v zneni neskoľších pľedpisov.

l0. Prijímateľovi nevzn1káprávny náľok na dotáciu.

l l. Prijímateľ sa zaväzuje na všetkých aktivitách, na ktoľé mu Zo strany poskýovatel'a bola
poskýnutá dotácia, bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, prezentovať mesto
Šal'a ako poskýovatel'a dotácie v zmysle predloŽenej Žiadosti o dotácie:

a) propagácia mesta umiestnením erbu mesta Šal'a na plagátoch a štartovacích číslach
pretekárov

b) na webovej stránke prijímateľa pod názvom www.behnocnousalou.sk
c) v skupine na sociálnej sieti Facebook prijímateľa pod názvom Beh nočnou Šal'ou

najneskôr do I5.I2.202I vrátane vyhotovenia dokumentácie o uvedenej prezentácii
(fotografie a pod'), ktoré prijímateľ predloŽí poskýovateľovi spolu s vyúčtovaním
dotácie

d) poskýovatel' súhlasí s pouŽitím erbu mesta Šaľa podľa písmena a), b) a c)
uvedeného odseku prijímateľom dotácie na účely propagácie mesta Šal'a.
Vyobrazenie eľbu mesta, ktoý bol schválený mestským zastupitel'stvom v Štatúte
mesta, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

cl.Iv.
Záverečné ustanovenia

l. Táto zmluva je vyhotovená vtľoch vyhotoveniach, z ktoých jedno dostane prijímateľ
a dve vyhotovenia poskýovateľ.

2. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa vzájomné vzťahy účastníkov Slovenským
pľávnym poriadkom, najmä obchodným zákonníkom v zneni neskoľších pľedpisov.

3. Túto zmluvu moŽno meniť alebo doplniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnýni stľanami.

4. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej stľane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stany uvedenej
v úvode zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane,
ktoľá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto
podmienok vľáti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, Že účinky doručenia nastávajú
dňom vľátenia zásielky zmluvnej strane, ktoľá zásielku doručuje.



5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných stľán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany súhlasia
so zveľejnením celej zmluvy na webovom sídle mesta Šaľa. Povinnosť zmluvu zverejniť
vypl;ýva z ustanovenia $ 5a zákona č' 2|ll2000 Z. z. o slobodnom prísfupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni.

6. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskýujú súhlas na spracovanie svojich údajov
v súlade s nariadením GDPR azátkonom 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 pre ľiadnu identifikáciu zmluvných stľán na účely plnenia
tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania
všetkých záv'ázkov vzniknutých nazák|ade tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

7. Zm|uvne strany prehlasujú, Žetétto zmluva obsahuje ich slobodne, určito avážne pľejavenú
vôl'u, bola uzatvorcná po vzájomnom pľeľokovaní a na znak súhlasu s jej obsahom ju
podpísali.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
Príloha č. 1 _ Vyobľazenie eľbu mesta

V Šali, ao^ .....?.! ; (.Í.:.1..?.1:.ĺ.

Zapijimateľa:

je:
Šaľa

V Šali, día ... !!.Í..2?H.,

!:

Ing. Tomáš Mészáros
štafutámy zástup ca zdruŽenia

Za poskyovatel'a:

JozeÍ
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