
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta

uzavretá podľa s 269 ods' 2 zákona č. 5I3ll99I Zb. obchodný zákonnik v zneni neskorších
pľedpisovavsúlades$7ods.4zákonač.58312004Z.z.orozpočtovýchpravidláchúzemnej

samosprávy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ',zmluva")

Číslo zmluvy:525/2021

Zmluvné stľany:

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

Mesto Šal'a
Námestie Svätej Tľojice 7, g27 l5 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
00 306 185
2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská sporiteľňa, a.s.
sK82 0900 0000 0051 2430 6282
mesto@sala.sk

a

Pľijímatel' dotácie:
Názov: Športovo stľelecký klub Šal'a
Sídlo: Nitrianska 6036,927 05 Šaľa - Veča
Zastipený: Peter Alťoldi, štatutárny zástupcazdruženia
ICO: 31 196 314
DIČ: 2021388105
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK20 0900 0000 0000 2409 4152
Registľovaný: Evidencia občianskychzdruŽeni MV SR,

ľegistračné číslo: VVS l 1 -900190-127 88
(ďalej len',prijímateľ")
(poskýovateľ a pľijímateľ ďalej aj spoločne ako ',zmluvné stľany'')

sa dohodli nauzavreti tejto zmluvy nasledovne:

CI. I.
Pľedmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskýnutie dotácie zrozpočtll mesta na ľok 202l
poskýovateľom prijímateľovi vo výške 300,00 Eur (slovom: tľisto euľ).

2. Dotácia je poskytovaná v zmysle Všeobecne závázneho nariadenia mesta Šaľa 2l2O20
o podmienkach poskytovania dotácií a Uznesenia č. 312021 - XII. z 3. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa24. juna202|.



čt. u.
Účel a lehota použitia dotácie

l. Poskýovatel' poskytuje dotáciu pľijímatel'ovi na podporu športových aktivít talentovanej
m|ádeŽe v strel'be z malokalibrových zbraĺi. Dotácia bude pouŽitá na nákup stľeliva.

2. Prijímateľ prijíma od poskytovatel'a dotáciu vo ýške 300,00 Eur a zavá'zuje sa ju pouŽit'
výhľadne na účely bliŽšie špecifikované 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 prijímatel' ťtnancoval všetku svoju
činnost'.

4. Prijímatel' dotácie ju môŽe pouŽiť v lehote do: 3l .12.202|

čt. ltt.
Práva a povinnosti poskytovatel'a a prijímatel'a

1. Prijímateľ sa zavdzuje podporovat' talentovanu mládež v strel'be malokalibľových zbrani
podl'a odseku 1 článku II. v riadnej kvalite a v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
a v Žiadosti o poskýnutie dotácie.

2. Poskýovateľ poskytne schválenú dotáciu do l0 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa uvedený v časti zmluvné strany.

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

4. Prijímateľ sazavázuje predloŽiť písomné vyúčtovanie dotácie do l5.12.202| podľa prílohy
č.2 a č. 3 VZN 212020 spolu s originálmi a kopiami účtovných dokladov preukazujúcich
účel, predmet a rozsah pouŽitia poskýnutej dotácie. Za správnosť predloŽeného
vyúčtovania zodpovedá prijímateľ.

5. Prijímateľ sa zavázuje bezodkladne písomne informovať poskýovateľa o objektívnych
prekáŽkach brániacich pouŽitiu dotácie alebo jej časti na účely bliŽšie špecifikované
v článku II. tejto zmluvy, alebo dodrŽiavaniu pľedmetu, rozsahu, zmluvných podmienok
alebo lehôt na pouŽitie dotácie. Zároveň sa v takomto prípade zaväzuje vľátiť 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 zmluvy, alebo dodržaniu zmluvných podmienok,
predmetu, ľozsahu či lehôt, najneskôľ však do |5.I2.202L

6. Prijímateľ je povinný umoŽniť poskýovatel'ovi vykonať finančnú kontrolu hospodárenia
sposkytnutou dotáciou podl'a zákona č,.35712015 Z. z. ofinančnej kontrole a audite
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov. Na tento účel je
prijímateľ povinný poskýovateľovi alebo ním poveľeným osobám umožniť vykonanie
fyzickej a účtovnej kontľoly pouŽitia dotácie vo svojom sídle a v iných vhodných
priestoľoch, 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 písomné vyúčtovanie dotácie v lehote podľa odseku
4 tohto článku, je povinný bezodkladne vrátiť poskýovateľovi dotáciu v celom rozsahu.

8. Ak prijímateľ neoprávnene použije pľostriedky poskytovateľa, ľesp. nedodrŽí účel
a podmienky stanovené v tejto zmluve, je povinný poskýovateľovi vrátit' poskýnuté
finančné prostriedky v celej výške a súčasne zaplatiť ,Úrok z omeŠkania vo výške 0,05 oÁ

z neopľávnene pouŽitej Sumy za každý aj začatý deň odo dňa' keď bola dotácia pouŽitáĺ
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 vzt'ahujú ustanovenia $ 3l zákona
č. 52312004 Z' Z. o rozpočtových pravidlách verejnej spľávy a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov v zneni neskoľších predpisov.

l0. Prijímateľovi nevzniká právny nárok na dotáciu.

l 1. Prijímateľ sa zaväzuje na všetkých aktivitách, na ktoré mu Zo strany poskýovateľa bola
poskýnutá dotácia, bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy,prezentovať mesto
Šaľa ako poskýovateľa dotácie v zmysle predloŽenej Žiadosti o dotácie:

a) pľopagácia mesta v propozíciách Športovo stľeleckého klubu Šaľa
b) na webovej stránke prijímatel'a pod názvom www.Ssk-sala'sk najneskôr do

15J22021 vrátane vyhotovenia dokumentácie o uvedenej prezentác1i (fotogľafie
a pod.), ktoľé prijímateľ predloŽí poskýovateľovi spolu s vyúčtovaním dotácie

c) poskýovateľ súhlasí s pouŽitím erbu mesta Šaľa podľa písmena a) a b) uvedeného
odseku prijímateľom dotácie na účely propagácie mesta Šaľa. Vyobľazenie erbu
mesta, ktoý bol schválený mestským zastupiteľstvom v Štatute mesta, tvorí prílohu
č' l tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou'

čt. ry.
Záverečné ustanovenia

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

2. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa vzájomné vzťahy účastníkov Slovenským
právnym poľiadkom, najmä obchodn;im zákonníkom v znení neskorších predpisov.

3. Túto zmluvu moŽno meniť alebo doplniť iba písomn;imi dodatkami podpísan;ými oboma
zmluvnyrni stranami.

4' V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať druhej zmluvnej strane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnost' na adľesu zmluvnej stany uvedenej
vúvode zmluvy, dokiaľ nie je zmena adľesy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane,
ktorá 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 strane, ktorá zásielku doručuje.

5. Táto zmluva nadobúda platnost'dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné strany súhlasia
so zverejnením celej zmluvy na webovom sídle mesta Šaľa. Povinnosť zmluvu zveľejniť



vypl;ýva z ustanovenia $ 5a zákona č. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni.

6. Zmluvné stľany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov
vsúlade snariadením GDPR azákonom č. 18/2018 Z. z. o ochľane osobných údajov
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach
tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu zmluvných stľán na účely plnenia
tejto zmluvy, ato počas trvania tejto zmluvy, najneskôľ však do lehoty vysporiadania
všetkých záväzkov vzniknutýchnazŕlk|ade tejto zmluvy a uplynutím aľchivačnej doby.

7. Zmluvne strany prehlasujú, žetáto zmluvaobsahuje ich slobodne, určito avážne pľejavenú
vôľu, bola uzatvorená po vzájomnom pľerokovaní a na znak súhlasu sjej obsahom ju
podpísali.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvyje :

Príloha č. 1 - Yyobrazenie erbu mesta Šaľa

V Šali, dí-'u .'Z.?..'.9.Y..,. 3.9.Í.1 V Šali, dňa

Zapnjimateľa:

?

Za poskýovateľa: l

I

!

W,m
-,t

štatutárny zástupca zdruŽenía

l

.. i...,....................::\
vígr. JozefBelický/

$nmáto, mesta Ša}á
ĺ U/

ľs,rv^ -


