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Zm|uva o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta

uzawetá podl'a s 269 ods. 2 zákonač. 51,3/1991 Zb. obchodný zákonnikv zneni neskoľších
pľedpisov a v súlade s $ 7 ods. 4 zákonač. 583/2004 Z. z. o ľozpočtoých pľavidlách územnej
samospľávy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších predpisov (ďalej len

,rzmluvaot)

Číslo zmluvy: ľl-ľ ll-ol./

Zmluvné strany:

Poskytovateln dotácie:
Názov:
Sídlo:
Štatutrámy oľgán:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
e-mail:
(ďalej len,,poskýovateľ"

Mesto Šal'a
Námestie Svätej Tľojice 7,g27 15 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta
00 306 18s
2021024049 (nie je platcom DPH)
Slovenská sporitel'ňa, a.s.

sK82 0900 0000 0051 2430 6282
mesto@sala.sk

a

Prijímatel' dotácie:
Názov:
Sídlo:
Zasttryený:.
lČo:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Registľovaný:

o.Z.o psíčkovi a mačičke
Narcisová l947ll3,957 05 Šaľa
Lenka Poloniová, pľedseda oZ
42427614
Slovenská sporiteľňa, a.s.

sK81 0900 0000 0051 342677t5
GIBASKBX
Evidencia občianskych združení MV SR,
registľačné číslo: WS/l -900/90-45827

(ďalej len,,prijímateľ")
(poskýovateľ a prijímatel' ďalej aj spoločne ako ,'zmluvné straný')

Sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy následovne:

čt.l.
Predmet zmluvy

1. Pľedmetom tejto zmluvy je poskýnutie dotácie na rok 202l poskýovatel'om zrozpočtu
mesta Šaľa pľijímateľovi vo výške 50,- euľ (slovom štyridsat' eur) na jednu odchytenú



a sterilizovanú mačku, resp. kastrovaného kocúra, vrátenú(ého) do pôvodného revíru,

maximálne do výšky 3.000,- eur (slovom tritisíc eur) na rok2O2L Dotácia sa poskýne podľa

evidencie odchýených a ošetľených mačiek a dokladov z ľegistľačnej pokladnice

veterináľneho lekára, kde bude uvedený počet vykonaných steľilizácií akastrácií. Dotáciu sa

pľijímateľ zavázujepouŽiť na účel bliŽšie špecifikovaný v Cl' il' tejto zmluvy'

2. Dotácia je poskytovaná podľa Všeobecne zävázného nariadenia mesta Šaľa č' 212020

o podmienkach posŕyto,rania dotácií (ďalej len ,,VZN č,. 212020"), schválená Uznesením

Mestského zastupiteľstva v Šali č. 612020 _ zo día24. septemha2O2O nazáklade pľedloženej

,,Žiadostio poskýnutie dotácie" zo dŕrazl'0] '2020'

Čt. u.
Účet a spôsob poskytnutia a použitia dotácie

1. Poskytovateľ poskýuje dotáciu prijímateľovi na podporu činností zabezpeéujúcich zdravé

Životné podmienky abezpečnosť obyvateľov pri súčasnom zabezpeéovaní ochĺany zvierat

odchýený na území mesta a zabezpečenie ich následnej staľostlivosti. Pod starostlivosťou sa

rozumie odchý túlaých l-r'äči.k, zabezpečenie ich veterinárneho ošetľenia'

kastrácie/st enlizäcie,následnej staľostlivosti a po doliečení navľátenie do pôvodného teritória'

2. Prijímatel' pľijíma od poskýovateľa dotáciu na účely bližšie špecifikované v tejto zmluve'

Dotáciu pouŽije na veterinárne ošetrenie mačiek a kocúľov odchýených v meste Šaľa, ktoré sa

následne ošetria, sterilizujú (kastrujú) a po nutnej starostlivosti vrátia do pôvodnej lokality'

3. Dotácia je doplnkovým zdľojom, z tohto dôvodu nie je pľípustné, aby z nej pľijímateľ

financoval všetku svoju činnosť.

Čl. ul.
Pľáva a povinnosti poskytovatel'a a prijímatel'a

1. Prijímat eľ sazavänljepľeposkyovateľa zabezpečiť starostlivosť o tulavémačkyodchýené

nainemimesta Šaľa v riadnej kvalite a v rozsahu uvedenom v tejto zmluve'

2. Prijímateľ sa zavänlje viesť evidenciu odchýených a sterilizovaných ľesp' kastľovaných

mačiek akocúrov z]ľlzšmia mesta Šaľa podľa lokalít výskýu, dátumu odchýu, ľohl3v.ia

jedinca a kontaktných údajov veterinára, którý vykonal sterilizáciu a tuto poskýnúť mestu Saľa

na vyŽiadanie.

3. Poskýovateľ poskytne schválenú finančnú dotáciu v jednej splátke ato najneskôr do

2O.I2.2OLI ĺa zák?ade'zozÍLamv odchýených a ošetrených mačiek a kocúľov podľa bodu 2'

tohto č1ánku a kópií dokladov z registľačnej pokladnice ošetrujúceho veterinárneho lekára'

Dotácia bude poskýnutá bezhotovostným pľevodom na účet prijímateľa uvedený v časti

zmluvné strany.

l



4' Prijírnatel' je povinný pri pouŽití dotácie dodrŽat' rnaximálnu hospodárnost', eťektívnost'
aúčinnost' jej pouŽitia vsúlade sustanoveniami $ 19 ods' 3 zákona č,' 52312004 Z. z'
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o Zlnene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

5. Prijírnatel' sa zavázuje predloŽit' vyúčtovanie dotácie v tenníne do 10 dní od poskýnutia
dotácie, najneskôr však do 15' 01 .2022.

6. Prijírnatel'predloŽí písomné vyúčtovanie poskytnutej dotácie podl'a prílohy č.2 a 3 VZN č.

212020 spolu s oľiginálmi účtovných dokladov preukazujúcich účel, predmet a ľozsah pouŽitia
poskýnutej dotácie. Za správnost' predloŽeného vyúčtovania zodpovedá prij ímatel'.

7. Prijímatel' Sa zavázuje bezodkladne písomne infonnovat' poskytovatel'a o objektívnych
prekáŽkach brániacich pouŽitiu dotácie alebo jej časti na účely bliŽšie špecifikované v článku
II. tejto zmluvy alebo dodrŽlavaniu predmetu, rozsahu, zmluvných podmienok alebo lehôt na
pouŽitie dotácie. Zároveň sa v takomto prípade zavázuje vrátit' nepouŽitú dotáciu alebo jej čast'
poskýovateľovi do 5 dní odo dňa zaslania písornného oznámenia o existencii objektívnych
prekáŽok bľániacich pouŽitiu dotácie alebo jej časti na účely bliŽšie špecifikované v článku II.
tejto zmluvy alebo dodrŽaniu zmluvných podmienok, predmetu, rozsahu či lehôt, najneskôr
však do 15.01.2022.

8. Prijímatel' sa zavázuje dotáciu alebo jej čast' pouŽitú V rozpore s účelom bliŽšie
špecifikovaným v článku II. tejto zmluvy bezodkladne vľátit'poskýovatel'ovi, najneskôľ však
do 15.01.2022.

9. Prijímateľ je povinný umoŽnit' poskýovateľovi vykonat' finančnú kontľolu hospodárenia
s poskytnutou dotáciou podľa zákonač.35712015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o Zmene
a doplnení niektoých zákonov. Na tento účel je prijímatel' povinný poskýovatel'ovi alebo ním
poveľeným osobám umoŽniť vykonanie fyzickej 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
prijímatel'a a listinných dôkazov, ktoých obsah dokazuje skutočnosti vďahujúce sa na poŽitie
dotácie'

10. V prípade' ak prijímateľ nepredloŽí písomné výčtovanie dotácie v lehote podľa bodu 5

tohto článku, je povinný bezodkladne vľátit'poskýovatel'ovi dotáciu v celom rozsahu.

l l. Ak prijímateľ neopľávnene pouŽije prostriedky poskýovateľa, resp. nedodrŽí účel
a podmienky stanovené v tejto zmluve, je povinný poskýovateľovi vrátit' neopľávnené pouŽité
finančné prostriedky.

l2. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzt'ahujú ustanovenia $ 3l zákona č.

52312004 Z, z' o rozpočtových pľavidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskorších pľedpisov.

l3. Prijímateľovi nevzniká právny nárok na dotáciu.



a sterilizovanú mačku' resp. kastrovaného kocúra, vrátenú(ého) do pôvodného revíru,

maximálne do výšky 3.000,- euľ (slovoĺn tritisíc eur) na rok2021. Dotácia sa poskytne podl'a

evidencie odchytených a ošetľených mačiek a dokladov z ľegistračnej pokladnice

veteľináľneho lekára, kde bude uvedený počet vykonaných sterilizácií a kastrácií' Dotáciu sa

prijírnateľ zavázujepouŽiť na účel bliŽšie špecifikovaný v Č1. II. tejto zmluvy.

2' Dotácia je poskytovaná podľa Všeobecne závdzneho nariadenia mesta Šaľa č. 212020

o podrnienkach poskytovania dotácií (d'alej len .,VZN č. 2ĺ2020")' schválená Uznesením

Mestskeho zastupitel'stva v Šali č. 612020 - zo dŕra 24. septembra}}Z} na základe predloŽenej

,.Žiaclosti o poskýnutie dotácie" zo dňa 2l.07.2020.

čt. tl.
Účet a spôsob poskytnutia a použitia dotácie

1. Poskytovateľ poskýuje dotáciu prijímateľovi na podporu činností zabezpečujúcich zdravé

Životné podmienky a bezpečnost' obyvateľov pľi súčasnom zabezpečovaní ochľany zvlerat

odchytený na území mesta a zabezpečenie ich následnej starostlivosti. Pod starostlivost'ou Sa

rozumie odchyt túlavých mačiek, zabezpečenie ich veterinárneho oŠetrenia,

kastrácie/st en|izácie,následnej starostlivosti a po doliečení navrátenie do pôvodného teritória.

2. P11jimatel'prijíma od poskytovatel'a dotáciu na účely bliŽšie špecifikované v tejto zmluve'

Dotáciu pouŽije na veterinárne ošetľenie mačiek a kocúrov odchytených v meste Šaľa, ktoré sa

nás1edne ošetria, sterilizujú (kastrujú) a po nutnej staľostlivosti vrátia do pôvodnej lokality.

3. Dotácia je doplnkoým zdľojom, z tohto dôvodu nie je prípustne, aby z nej prijímatel'

financoval všetku svoju činnosť.

čl. ĺtI.
Pľáva a povinnosti poskytovatel'a a pľijímatel'a

l. Prijímateľ sazavázujepľeposkytovatel'a zabezpečit' starostlivost' o túlavémačkyodchytene

ĺaizemimesta Šal'a v riadnej kvalite a v ľozsahu uvedenom v tejto zmluve'

2. Prijímatel' sa zavizuje viesť evidenciu odchýených a sterilizovaných resp. kastrovaných

mačiek a kocúrov z uzemia mesta Šal'a podľa lokalít výskytu' dátumu odchytu, pohlavia

jedinca a kontaktných údajov veterinára, ktorý vykonal sterilizáciu a túto poskytnúť mestu Šaľa

na vyŽiadanie.

3. Poskýovateľ poskytne schválenú finančnú dotáciu v jednej splátke ato najneskôľ do

2O.I2.2O2I ĺa zák\ade Zoznamu odchýených a ošetrených mačiek a kocúrov podľa bodu 2.

tohto článku a kopií dokladov z registračnej pokladnice ošetrujúceho veterinámeho lekára.

Dotácia bude poskýnutá bezhotovostným pľevodom na účet prijímateľa uvedený v časti

zmluvné strany.



4' Prijírnatel' je povinný pri pouŽití dotácie dodrŽat' maxirĺálnu hospodámost', efektívnost'
aúčinnost' jej pouŽitia vsúlade sustanoveniami $ 19 ods' 3 zákona č. 52312004 Z. z'
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o Zlnene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov'

5' Prijírnatel' sa zavázuje pľedloŽit' vyúčtovanie dotácie v termíne do 10 dní od poskýnutia
dotácie, najneskôr však do l5. 01 '2022.

ó. Pľijímatel'predloŽí písomné vyúčtovanie poskýnutej dotácie podl'a prílohy č.2 a 3 VZN č.

212020 spolu s oľiginálmi účtovnýclr dokladov pľeukazujúcich účel, predmet a ľozsah pouŽitia
poskýnutej dotácie. Za správnost' predloŽeného vyúčtovania zodpovedá prij ímatel'.

7. Prijímatel' sa zavázuje bezodkladne písomne informovat' poskytovateľa o objektívnych
prekážkach brániacich použitiu dotácie alebo jej časti na účely bliŽšie špecifikované v článku
II. tejto zmluvy alebo dodľŽiavaniu predmetu' rozsahu, zmluvných podmienok alebo lehÔt na
pouŽitie dotácie. Zároveí sa v takomto prípade zaväzuje vrátit' nepouŽitú dotáciu alebo jej čast'
poskýovatel'ovi 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, pľedmetu, ľozsahu či lehôt, najneskôr
však do 15.0l.2022.

8. Prijímatel' Sa zavázuje dotáciu alebo jej čast' pouŽitú v rozpore s účelom bliŽšie
špecifikovaným v článku II. tejto zmluvy bezodkladne vrátit'poskýovateľovi, najneskôr však
do 15. 01.2022.

9. Prijímateľ je povinný umoŽnit' poskýovateľovi vykonat' finančnú kontrolu hospodáľenia
s poskytnutou dotáciou podľa zŕlkona č.35712015 Z' z. o finančnej kontrole a audite a o Zmene
a doplnení niektoých zákonov. Na tento účel je prijíĺnatel'povinný poskýovatel'ovi alebo ním
poveľeným osobám umoŽniť vykonanie fyzickej a účtovnej kontroly pouŽitia dotácie vo
svojom sídle a v iných vhodných pľiestoroch, ako aj nahliadnutie do originálov všetkých
účtovných dokladov týkajúcich sa pouŽitia dotácie, nahliadnutie do účtovnej evidencie
prijímatel'a a listinných dôkazov, ktoľých obsah dokazuje skutočnosti vzťahujúce Sa na požitie
dotácie.

10' V prípade, ak prijímateľ nepľedloží písomné vyúčtovanie dotácie v lehote podl'a bodu 5

tohto článku, je povinný bezodkladne vrátit'poskýovatel'ovi dotáciu v celom rozsahu.

l l. Ak prijímatel' neoprávnene pouŽije prostriedky poskýovateľa, resp. nedodrŽí účel
a podmienky stanovené v tejto zmluve, je povinný poskýovateľovi vľátit' neopľávnené pouŽite
finančné pľostriedky.

12. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia $ 3l zákona č.

52312004 Z, z. o rozpočtových pľavidlách verejnej správy a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskorších predpisov'

13. Prijímatel'ovi nevzniká právny nárok na dotáciu



14. Prijírnatel'sa zavázuje na všetkých aktivitách, na ktore mu Zo stratry poskýovatel'a bola

poskýnutá dotácia, bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zrnluvy, prezentovat' mesto

Šal'a ako poskýovatel'a dotácie v zmysle predloŽenej Žiadosti o dotácie. Pod pľezentáciou

mesta sa rnyslí zverejnenie loga mesta S oznalnom ..Činnost' o.Z. o psíčkovi a mačičke v roku

2O2| finančne podporuje mesto Šal'a:

a) na viditel'norn ĺnieste pľevádzky (depozitu) prijímatel'a na DruŽstevnej č' 449 v Tnrovci nad

Váhom, najneskôr do 30 dní od účinnosti tejto zrnluvy,
b) na facebookovej stľánke pľijímateľa najneskôľ do l0 dní od účinnosti tejto zrnluvy, Vľátane

vyhotovenia dokumentácie o uvedenej pľezentácii (ťotografie a pod.), ktoľe prijímatel'pľedloŽí

poskýovateľovi spolu s vyúčtovaním pľojektu.

CI. IV.
Záverečné ustanovenia

l. Pokial' nie je v zmluve uvedené inak, radia sa vzájomné vzťahy účastníkov Slovenským

pľávn1rrn poriadkom, najmä obchodným zákonníkom v platnorn zneni a ostatnými pľávnyrni

pľedpismi platnými v SR.

2. T:uto zmluw moŽno zmeniť alebo doplnit'iba písomnými dodatkarni podpísanými oboma

zmluvnými stranami.

3. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potľebné doručovat' druhej zmluvnej stľane

akúkoľvek písomnost', doručuje sa táto písomnost', na adresu zmluvnej strany uvedenú k úvode

zmluvy, dokial' nie je Zmena adľesy písomne ozĺámená druhej zmluvnej strane, ktorá

písomnost' doručuje. V Prípade, ak sa písomnost' aj pri dodľŽaní týchto podmienok vráti

nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, Že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky

zmluvnej Strane, ktoľá zásielku doručuje.

4. Táto zmluva nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na webovom

sídle mesta Šaľa a je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stľanami. Zm7uvne stľany

súhlasia so zverejnením celej zmluvy na webovom sídle mesta Šaľa. Povinnosť zmluvu

zverejnit' vyplýva z ustanovenia $ 5a zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni.

5. Zm|uvné stľany sú povinne dodrŽiavat' príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (EU) 20161697 o ochľane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

ao voľnom pohybe takýchto údajov azákona NR SR č. I8l20I8 Z. z. o ochĺane osobných

údajov.

6. objednávatel'/Poskýovatel' podpisom tejto zm|uvy pľehlasuje, Že bol oboznámený

s inťormáciami podľa článku 13. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 20161697

oochľane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnených na webovom sídle

mesta Šal'a lvlvw' sala.sk.



7 . Zmluvné stľany prehlasujú, žetáto zmluva obsahuje ich slobodne, uľčito avážĺe prejavenú

vôľu, bola uzatvorená po vzájomnom prerokovani, na znak súhlasu sjej obsahom ju

vlastnoručne podpísali.

8. Táto zmluva je v1pracovaná v štyroch (4) vyhotoveniach, z kto4ých každázmluvná strana

dostane po dve (2) vyhotovenia.
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Zapnjimateľa

o,z, o psíčkovi a mačlčke
Narcisová 1947

Šaľa.

',} Za poskýovatel'a:

Jozef

a
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05 Sa l'a
424276t

Lenka Poloniová
Predseda o.Z. o Psíčkovi a mačičke
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L


