
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta

uzawetá podľa s 269 ods. 2 zákona č' 5l3ll99I Zb. obchodný zákonrlik v zneni neskoľších
pľedpisov av súlade s $ 7 ods. 4zákonač,.58312004Z.z. o rozpočtových pravidláchúzemnej

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

Číslo zmluvy 34412021

Zmluvné strany:

Poskytovatel' dotácie:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:
(ďalej len,,poskýovateľ")

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

a

Prijímatel' dotácie:
Názov: HKM Slovan Šal'a
Sídlo: Horná g2Il3O,927 Ol Šaľa
Zastapený: Jozef Klačko, štatutámy zástupcazdruženia
IČo: 52 671 666
DIČ: 2121443907
Bankové spojenie: Tatľabanka, a.s.
IBAN: SK39 1100 0000 0029 4008 8523
Registľovaný: Evidencia občianskychzdruženi MV SR,

registľačné číslo: WS l I -900/90-5] 384
(ďalej len,'prijímateľ")
(poskytovateľ a prijímateľ ďalej aj spoločne ako ,,zmluvné stľaný')

sa dohodli nauzavretí tejto zmluvy nasledovne:

CI. I.
Pľedmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je poskýnutie dotácie zrozpočtu mesta na rok 202l
poskýovateľom prijímateľovi vo výške 400,00 Eur (slovom: štyristo eur).

2. Dotácia je poskytovaná v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa 2l2O2O
o podmienkach poskýovania dotácií aUznesenia č.3l202l - XII. z 3. zasadnutia
Mestského zasfupiteľstva v Šali zo dÍla24. jtna2O2L



Účet a *n",ľl"'l;itia dotácie

l ' Poskýovateľ poskýuje dotáciu prijímatel'ovi na podporu mladý ch hádzanárov. Dotáciabude pouŽitá na nákup tréningových pomôcot á tómptetnej sady zápasových dresov
s tľenkami, na štaľtovné poplatky a účastnícke karty na mládeŽnrcty.r' turnajoch Mini openHandball UlO a Slovak Open Handball U14 _Uti.

2' Prijímateľ prijíma od poskytovateľa dotáciu vo ýške 400,00 Eur a zaväzajesa ju pouŽit,
výhradne na účely bliŽšie špeciťrkované v odseku 1 tohto eĺĺ*u r-turry.

3' Dotácia je doplnkov)im zdrojom financovania vzmysle účelu uvedeného vŽiadosti
:'jľ::''' z tohto dôvodu nie je prípustné, aby znej prijímateľ financoval všetku svojuclnnost.

4. Pľijímateľ dotácie ju môŽe pouŽiť v lehote do: 3l 'l2.2o2l.

čl. ĺll.
Práva a povinnosti poskytovatel'a a pľijímatel'a

l ' Prijímateľ sazavänljepodporovat'hádzanársku mládeŽ podľa odseku l článku II. v riadnejkvalite a v ľozsahu uvedenom v tejto zmluve a v žiadosii o poskytnutie dotácie.

2' Poskýovatel'poskytne schválenú dotáciu do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejtozmluvy bezhotovostným pľevodom na účet prijímatel'a uvedený v časti zmluvné strany.

3' Prijímatel' je povinný pri pouŽití dotácie dodržať maximálnu hospodárnost,, efektívnosť
a účinnosť jej pouŽitia v súlade s ustanoveniami $ 19 ods. 3 zákona č. 523/2OO4 Z.z.o ľozpočtoých. pravidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení niektoých zákonovv zneni neskoľších pľedpisov.

4 ' Prijímatel' sa zauäanie predloŽit' písomné vyúčtovanie dotácie do 15 .l2.2O2 l podľa prílohyč' 2 a č' 3 VZN 2/2020 spolu s originálmi a kópiami účtovných dokladov pľeukazujúcichúčel, predmet a rozsah pouŽitia poskytnutej dotácie. Za správnosť predloŽeného
vyúčtovanía zodpovedá prijímateľ.

5' Prijímateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať poskytovatel,a o objektívnychprekážkach bľániacich pouŽitiu dotĺície alebo jej časti ná ĺoely bliŽšie špecifikované
v- č-lĺínku II. tejto zmluvy, alebo dodrŽiavaniu pieámetu , rozsah'u, zmluvných podmienok
alebo lehôt na pouŽitie dotácie. Zároveň sa viakomto prípade zaväzuje wátiť nepouŽitudotáciu alebo jej časť poskytovateľovi do 5 dní odo dňa zaslania písómného oznámeniao existencii objektívnych prekážok bľániacich pouŽitiu dotácie alebo jej easti na účelybliŽšie špecifikované včlánku II. tejto zmluvy)alebo dodrŽaniu 

',nt.ríni,.t 
podmienok,

pľedmetu, rozsahu či lehôt, najneskôr však do is.lz.zozt.

6' Prijímateľ je povinný umoŽniť poskýovatel'ovi vykonať finančnú kontrolu hospodárenia
s poskýnutou dotáciou podl'a zákona č. 357/2075 Z. z. o finančnej kontľole a audite
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších pľedpisóv. Na tento účel jeprijímateľ povinný poskýovateľovi. alebo ním povereným osouďm umoŽnit, vykonanieťyzickej a účtovnej kontľoly pouŽitia dotácie vo svojom sídle a v iných vhodných



7

priestoroch, ako aj nahliadnutie do oľiginálov všetkých účtovných dokladov týkajúcich sa
pouŽitia dotácie, nahliadnutie do účtovnej evidencie prijímateľa a listinných dôkazov,
ktoých obsah dokazuje skutočnosti vzťahujúce sa na pouŽitie dotácie.

V prípade, ak prijímateľ nepredloŽí písomné vyúčtovanie dotácie v lehote podľa odseku
4 tohto článku, je povinný bezodkladne vrátiť poskýovateľovi dotáciu v celom rozsahu.

8. Ak prijímatel' neoprávnene pouŽije pľostriedky poskýovateľa, ľesp. nedodľŽí účel
a podmienky stanovené v tejto zmluve, je povinný poskýovateľovi vrátit' poskýnuté
finančné prostriedky v celej výŠke a súčasne zaplatiť úrokz omeškania vo výške o,Os oÁ

z neoprávnene pouŽitej sumy zakaŽdý aj začatý deň odo dňa, keď bola dotáciapoužitá
na iný účel ako bol dohodnutý touto zmluvou do vrátenia neoprávnene pouŽitej sumy'
najviac do výšky poskýnutej sumy.

9. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia $ 3l zákona
č. 523/2004 Z. z. o ľozpočtových pľavidlách verejnej správy a o zmene a doplnení

. 
niektoých zákonov v zneni neskorších predpisov.

10. Príjímateľovi nevzniká pľávny nárok na dotáciu.

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

a) v skupine na sociálnej sieti Facebook pod názvom HKM Šnľe muŽský
hádzanársky klub

b) na webovej stránke www.hkmsalahandball.sk najneskôľ do l5.l2.2)21 vrátane
vyhotovenia dokumentácie o uvedenej pľezentácii (fotograf,re a pod.), ktoľé
prijímateľ predloŽí poskýovateľovi spolu s vyúčtovaním dotácie

c) poskytovateľ súhlasí s pouŽitím erbu mesta Šaľa podľa písmena a) a b) uvedeného
odseku prijímateľom dotácie na účely propagácie mesta Šaľa. Vyobrazenie eľbu
mesta' ktoý bol schválený mestským zastupiteľstvom v Štatúte mesta, tvoľí pľílohu
č. l tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Čl. ry.
Záryerečné ustanovenia

Táto zmlllva je vyhotovená v tľoch vyhotoveni ach, z ktor'-ŕch jedno dostane prijímateľ
a dve vyhotovenia poskýovateľ.

Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, riadia sa vzájomné vďahy účastníkov Slovenským
právnym poriadkom, najmä obchodn1im zákonníkom v zneni neskoľších pľedpisov.

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

V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovať druhej zmluvnej strane
akukoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej stany uvedenej
v úvode zm|uvy, dokial' nie je Zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej stľane,
ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnost' aj pri dodržani týchto
podmienok vráti nedoručená, zmluvné stľany sa dohodli, Že účinky doručenia nastávajú
dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
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4.



5 Táto zmluva nadobúda platnost'dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnost'dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Šaľa. Zmluvné stľany súhlasia
so zverejnením celej zm|uvy na webovom sídle mesta Šal'a. Povinnost' zmluvu zveľejniť
vyplýa z ustanovenia $ 5a zákona č' 2l|/2O0O Z. Z. o slobodnom prístupe
k informáciáma o Zmenea doplneníniektoľých zákonov vplatnom zneni.

Zrnluvné strany podpisom tejto zmluvy poskýujú súhlas na Spracovanie svojich údajov
v súlade s naľiadením GDPR a zákonom č' l8l2}18 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 riadnu identifikáciu zmluvných strán na účely plnenia
tejto zmluvy, ato počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania
vŠetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutím aľchivačnej doby.

Zmluvné strany pľehlasujú, Že táto zmluvaobsahuje ich slobodne, určito a váŽneprejavenú
vôľu, bola uzatvorená po vzájomnom preľokovaní a na znak súhlasu sjej obsahom ju
podpísali.

6.

7

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
Príloha č. 1 - Vyobrazenie eľbu mesta

V Šali, ĺĺ" ....*.?.: _? 
g.'.. }?.|l......

Zapnjimatel'a:

HxH šAtÄ

2

zdruŽenia

V Šali, dňa.....2?. + uLl

Za poskytovateľa:

Je:
Saľa

*

Msr. Jozef BelickÝY
primátor mesta Sal'a


