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Reg. číslo:I872I

l2IzI-M_oRF

Zm|uva o poskytnutí dotácie

k žiadosti č. 209512021 podloa $ 9b ods. 1 písm. e) a $ 12 ods. 3 zákona č.54412010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva pľáce, sociálnych vecí a ľodiny Slovenskej
republiky v znení neskoršíchpľedpisov

je uzatvorená podľa 9b ods. 1
Táto zmluva o poskýnutí dotácie (ďalej len
',zmluvď')
písm. e) a $ 12 ods' 3 zákona č. 54412010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministeľstva pľáce,
sociálnych vecí a ľodiny Slovenskej republiky v znení neskoľšíchpredpisov (ďalej leĺ,,zákon
o dotáciácho'), podl'a $ 51 zákona č. 4011964 Zb. občianskeho zákonĺíkav zneni neskoľších
pľedpisov (ďalej len ,,občiansky zákonník") a podľa zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtový.ch
pravidlách veľejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoľších
pľedpisov (ďalej len ,,zákon o rozpočtových pravidlách")

medzi
Poskytovatel'om
Názov organizácie:

Ministeľstvo práce, sociálnych vecí a ľodiny Slovenskej

Adresďsídlo:
IČo:
Bankové spojenie:

ľepubliky
Špitálska 4, 6, 8,816 43 Bratislava
00 681 156
Štátna pokladnica

IBAN:
Zastiryeným:

SK17 8180 0000 0070 0010 6819
Bc. Ing. Soňa Filípková, geneľálnatajomníčka sluŽobného úradu

Čísloúčtuvo formáte

(ďalej len,,ministerstvo" alebo,,poskytovateľoo)
a

Pľijímatel'om
Názov organizácie:
Adľesďsídlo:
Pľávna forma:

IČo:

Bankové spojenie:
Čísloúčtuvo formáte
IBAN:
Zastúpeným:
Tel. č'l e- mail:
(ďalej len,'pľijímateľ")

Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
obec
00 306 18s
UniCredit Bank, a.s.

sK48 11ll 0000 006627849005
Mgľ. Jozef Belický' štatutárny zástupca
0903 649933, mesto@sala.sk

(prijímateľa poskytovateľ spolu ďalej len ,,zmluvné stľany")

Pľeambula

V pôsobnosti Poskytovateľa je v

súlade ustanovením $ 9b ods. 1 písm. e) zákona o
dotáciách, poskytovanie dotácie na utváľanie pľiestoru na podporu socializácie a inklúzie detí
formou detského ihľiska. Poskýovateľ má prioritný záujem na podpore plnenia funkcií rodiny
a podpore tejto konkľétnej aktivity.Yzhľaďom na to Poskýovateľ v súvislosti s podpoľou tejto
aktivity zabezpeéí|na svoje náklady projektovú dokumentáciu a úspešnémužiadateľovibude
v súlade so zákonom o dotáciách azapodmienok dohodnutých poskýnutá dotácia a pľojektová
dokumentácia na vytvoľenie konkľétneho ihľiska.

ČHnoľl.

Pľedmet a účelzmluvy

1.

Pľedmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných
strán pľi poskytnutí dotácie zo strany poskytovateľa za účelomvytvorenia priestoru na
podporu socializácie a inklúzie detí foľmou detského ihľiska podl'a $ 9b ods. 1 písm. e)
zákona o dotáciách (ďalej len ,,ihľisko"), ktorého rea|izáciu zabezpeči prijímateľ dotácie
na zátklade pľojektovej dokumentácie odovzdanej Poskytovateľom podľa článku III. tejto
zmluvy a je bližšiešpecifikované v Pľíloheč. 1 tejto zmluvy - Zmluvĺý ľozpočet(ďalej aj
,,zmluvný rozpočet"), ktoľá tvoľíneoddeliteľnú súčasťtejto zmluvy.

2.

Zmluvne strany uzatvátajú túto zmluvu na dobu uľčitú,a to odo dňa nadobudnutia
účinnostizmluvy do 31. januáľa nasledujúceho rozpočtového roka.

a

J

Dotácia sa poskytuje pľijímateľovijednoľazovo v sume 34 500 Eur (slovom:
Euľ) z rozpočtovej kapitoly ministerstva foľmou kapitálového
tľidsaťštyľitisícpäťsto
transferu bezhotovostne na účetprijímateľa uvedený v záh|avi tejto zmluvy vývoľenia
priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska.

4.

Prijímateľ sa zaväzuje po podpise tejto zmluvy pľrjaťposkytnutú dotáciu a v súlade
s podmienkami stanovenými v zákone o dotáciách a v tejto zmluve ľiadne zrealizovať
aktivity a činnosti, na spolufinancovanie ktoľých je dotácia uľčená.

5.

Prijímateľ sa zaväzuje, že oprávnené výdavky na aktivity a činnosti, ktoré sú predmetom
Zmluvného ľozpočtuna základe tejto zmluvy ,nebudú v ľozsahu poskytnutej dotácie
duplicitne fi nancovan e z iný ch zdľoj ov.

6.

Ustanovením bodu 2 tohto článku zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných
stľán dohodnuté touto zmluvou, ktoľé majú zmluvné strany právo si uplatniť po 3l. januári
nasledujúceho rozpočtového roka. Tieto práva a povinnosti zmluvných strán ostávajú
zachovane.
^

čHnok II.

Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

1.

Prijímateľje opľávnený pouŽíť dotáciu len na účelšpecifikovaný vtejto zmluve
s povinnost'ou dodržať zmluvné podmienky, za ktoých sa dotácia poskytla a ustanovenia
platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Prijímateľ
nemôŽe dotáciu, ani vec na obstaľanie ktoľej sa dotácia poskytla použiťna účel
zabezpečenia j eho záv äzkov .

2.

Poskýnutú dotáciu je pľijímateľpovinný použiťdo konca rozpočtového ľoka, v ktorom mu
dotácia bola poskytnutá (ďalej len ,,beŽný rozpočtový rok"), s výnimkou uvedenou v bode
3 tohto článku zmluvy. PouŽitie dotácie podlieha povinnému ročnémuzúčtovaniuso
štátnym ľozpočtom,ktorého spôsob určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(ďalej ,,Ministeľstvo financií SR"). Zučtovanie dotácie je prijímatel' povinný predloŽiť
poskytovateľovi vtermíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka.
opľávnenými výdavkami pre účeldotácie poskynutej na základe tejto zmluvy sú výdavky
vynaloŽené prijímateľom na zák|ade tejto zmluvy a v súlade so zmluvným ľozpočtomod
1.r.2021.

3.

Dotáciu poskytnutú ako kapitálový transfeľ môŽe pľijímateľpouŽiť na účelvymedzený
touto zmluvou aj v dvoch rozpočtových rokoch nasledujúcich po uplynutí bežného
ľozpočtovéhoľoka, za podmienky, že prijímateľ splní povinnosť uvedenú v bode 4 tohto
článku.

4.

Prijímatel' je povinný oznámiť poskytovateľovi qýšku finančných pľostriedkov, ktoré
použije v nasledujúcom rozpočtovom ľoku po uplynutí bežnéhorozpočtovéhoroka podľa
bodu 3 tohto článku, a to najneskôr do 10. novembra beŽného ľozpočtovéhoroka.
V pľípade, Že pľijímateľpoužije dotáciu v dľuhom nasledujúcom rozpočtovom ľoku je
povinný oznámiť výšku finančných prostľiedkov obdobne podľa prvej vety tohto bodu.
Nedodľžanieinformačnej povinnosti prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie
zmluvných povinností a zakladá poskytovateľovi v zmysle článku III bod 3 tejto zmluvy
od zmluvy odstupiť.
úče|néahospodárne pouŽitie poskytnutej dotácie zodpovedá jej pľijímateľpodľa
zákona o rozpočtových pľavidlách a zátoveň je povinný zabezpečiťriadne vedenie
účtovníctva.Výnosy z dotácie sú príjmom štátneho rozpočtu. Výnosy z dotácie,
nevyčeľpanúdotáciu a neopľávnene použitúdotáciu je pľijímateľpovinný bezodkladne
vrátiť poskytovateľovi podľa bodu 9 tohto článku.

5. Za

6.

Poskýnuté finančnéprostriedky nevyčerpanév beŽnom rozpočtovom roku podľa bodu 3
tohto článku, je prijímateľ povinný zičtovaťv nasledujúcom rozpočtovom roku spôsobom
určeným Ministeľstvom financií SR.

7.

V zúčtovaníje prijímateľ povinný uviesť:
a) číslozmluvy o poskýnutí dotácie,
b) výšku poskytnutej dotácie,

c) účel,na ktoľý bola dotácia prijímateľoviposkýnutá spolu s listinnými dôkazmi
preukazujúcimi účelpouŽitia dotácie,
d) výšku pouŽitých finančných prostľiedkov z dotácie,
e) výšku výnosov z poskytnutej dotácie,
Í) výšku vrátených finančných proŠtriedkov z poskytnutej dotácie,
g) vecné vyhodnotenie aktivít a činnostía spľávu o čerpanídotácie,
h) čísladokladov, pod ktoľými boli výdavky v účtovnejevidencii za'Účtované, vrátane
kópií ich pľíloh(faktúľy,pokladničnédoklady, pľíjmovéa výdavkové doklady, výpisy

i)

z účtuo bezhotovostných platbách a pod.)'

podpoľnúdokumentáciu o reaIizácii aktivít a činností(napr. doklad pľeukazujúci, že
pľijímateľdotácie postupoval pri výbeľe dodávateľa sluŽby v súlade so zákonom č.

j)

343l2OI5 Z. z. overejnom obstaľávani a o zmeĺe a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len,,zákon o verejnom obstaľávaní")'
štatutarnym zástúpcom podpísané apečiatkou otganizácie opatľené vyhlásenie, Že
dotácia bola čerpana v sĺaaó s podmienkami tejto zmluvy a so všeobecne záväznýml
pľávnymi predpismi, Žebolavyčerpaná v poskytnutej výške alebo vyhlásenie o vľátení
nevyčerpanej časti dotácie na príslušnýúčetposkytovateľa.

8.

Poskytovateľ si vyhľadzuje právo vykonávať kontľolu hospodámeho pouŽitia poskytnutej
dotáóie, vľátane dôdrŽiavaniá shnovených podmienok tejto zmluvy, v súlade so všeobecne
pľávnymi predpismi SR a pľijímateľsa zaväzuje mu výkon kontľoly umožniť,
záväznýmí
-predioŽiť'alebo
iabezpečiťpredloženie požadovaných dokladov, infoľmácií,
najmä
vysvetlóní súvisiacich s vykonďvanou Ĺontrolou a poskytnúť a|ebo zabezpečiťposkytnutie
póŽadorranej súčinnosti.Prijímateľ beľie na vedomie, že ĺa kontľolu pouŽitia
äotácie, vymáhanie neopľávnene použitej dotácie alebo neoprávnene zaďľžiavaĺejdotácie
sa vzťahuje reŽímupravený v pravnych predpisoch SR, ako napr. zákon o rozpočtových
pľavidlácň, zákon č'. 357l2OI5 Z. z. o finančnej kontľole a audite a o Zmene a doplnení
ni.kto"y.h zákonov (ďalej aj len ,,zákono kontľole a audite").

9.

Výnosy zdotácie, nevyčerpanúdotáciu aneopľávnene použitúdotáciu sa pľijímateľ

závazuje poukázať bezhotovostným prevodom na účetposkytovateľa nasledovne:
a)' nevyčórpanú dotáciu do 31. decembra bežného ľozpočtovéhoľoka na účet
po'Ĺytouateľa vo foľmáte IBAN: SK17 8180 0000 0070 0010 6819,
na účet
b)' nevyčerpanúdotáciu nevrátenú do 31. decembra beŽného rozpočtovéhoroka
po'Ĺyorrateľa vo formáte IBAN: SK12 8180 0000 0070 0058 7253 najneskôľ do 31.
j anuára nasleduj úceho rozpočtového roka,
c)' v;1nosy (rozdiet meďziúľókom, vzniknutým Zo sumy pridelenej dotácie po odpočítaní
uíiwotnä.ičasti pop1atku za vedenie účtupľijímateľa,príp. celý poplatok) na účet
poskytovateľa vó foľmáte IBAN: SK18 8180 0000 0070 0010 6704 ĺajneskôľ do 31.
januéranasledujúceho rozpočtového ľoka,
0000
d) neopľávnene použitúdotáóiu na účetposkytovatel'a vo foľmáte IBAN: SK12 8180
na
výzvy
doručenia
dňa
odo
0070 0058 72s3 najneskôľ do l5-tich kalendáľnych dní
vrátenie neopľávnene použitej dotácie.
Pľijímateľje povinný_pľi úhľadevýnosov z dotácie alebo nevyčerpanej dotácie alebo
neóprávnene pouŽitej áotácie uviesť číslozmluvy ako variabilný symbol.
neoprávnene pouŽitej
dotácie na účetposkytovateľa je pľijímateľpovinný zaslať avízo s uvedením číslazmluvy
poskytovateľa
a výšky vrátených piostriedko, i aóta"i"písomnou formou na adresu sídla

10. Pľed poukázaním

uvedenú
1

ýnosov zdotácíe, nevyčerpanej dotácie alebo

v zéhlavitejto zmluvy.

1. Nevyče rparLeprostľiedky z dotácie sa podľa $ 8a ods. 7 zákonao rozpočtoqých pľavidlách
nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5,- Euĺ (slovom päťEur)'

12.

Pľijímateľsa zaväzuje, že po dobu

5 rokov odo dňa účinnostitejto

zm|uvy bez

predchádzajúceho písomnéhosúhlasu poskytovateľa:
a) n.pr.u"di" vlástnícke právo alebo iné pľávo na inú osobu k veci, na obstaľanie ktoľej
sa'dotácia poskytla' s qýnimkou nástupnickej oľganizácie poskyujúcej sociálne sluŽby
na dáĺý účelv zmys.le zžkoĺao dotáciách. Ustanovenie sa netýka
je určená pre
'píĺa.1ĺc";'naľok
pii;ĺmateĺ'a, ktoqým je obec alebo VÚC a dotácia na obstaľanie veci
pľávnickú osobu v jej ljeho zriaďovacej alebo zakladacej pôsobnosti.
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b)

c)
d)
e)

13.

nezriadi a inej osobe neumožni zriadlť záloŽne právo alebo vecné bremeno k veci, na
obstaľanie ktorej sa dotácia poskytla,
neprenechá inej osobe za účelomjej nájmu, výpoŽičky alebo zámeny vec' na obstaľanie
ktoľej sa dotácia poskytla,
nepouŽije vec' na obstaranie ktorej sa dotácia poskytla, na iný účel,neŽ je daný touto
zmluvou a neprevedie vec ako vklad do obchodnej spoločnosti,
v prípade, že prijimateľ dotácie pľed uplynutím lehoty 5 ľokov odo dňa účinnostitejto
zmluvy zanikne alebo prestane vykonávať činnosťarealizovať aktivity, na ktoru bola
dotácia na základe tejto zmluvy poskytnutá, je povinný poskytovateľovi vrátiť
alikvotnú čast'hodnoty veci, na obstaranie ktorej sa bola táto dotácia poskytnutá.
Alikvotná čast'hodnoty veci sa určínasledovným vzorcom:
A: H- (H/1825xD), pľičom:
A - je alikvotná časť
H - je obstarávacia hodnota veci
1825 _ počet dní v lehote 5 ľokov
D _ počet dní, kedy bola vec vyuŽívanáv súlade s touto zmluvou.

Prijímateľ sa zavazuje 15 kalendáľnych dní vopred písomne oznámiť poskytovateľovi
Zmenu svojej pľávnej formy, zlúčenie,splynutie s inou pľávnickou osobou alebo jeho
ľozdelenie; uvedenú povinnosť má prijímateľ do 5 rokov od účinnostitejto zmluvy.
Prijímateľ je takisto povinný písomne oznámiť poskýovateľovi do 7 dni zmenu adľesy
sídla prijímateľa.

14. Nedodtžanie podmienok, zaktoých sa dotácia poskytla, sa bude považovať za porušenie
finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám podľa ustanovenia $ 31 zákona
o rozpočtových pravidlách.

15. Prijímateľberie na vedomie, že počas tľvania jeho zákonnej povinnosti aľchivovať
dokumentáciu súvisiacu s pouŽitím dotácie je povinný stľpieťvýkon kontroly zo strany
oprávnených osôb.

16. Prijímateľ je povinný doklady a dokumenty súvisiace s uskutočnenímpostupu zadávania
zákazky archivovať po dobu minimálne päťľokov od účinnostitejto zmluvy. Prijímateľje
tiež povinný po požiadaní poskytovateľom tieto doklady a dokumenty poskytovatel'ovi

pred'ožiť'

článok III.

Práva a povinnosti zmluvných stľán pri realizácii ihľiska

1.

Pľijímateľje povinný rea|izovať ihĺisko v celom ľozsahu a výlučne v súlade s projektovou
dokumentáciou poskýnutou Poskytovateľom. Prijímateľ podpisom tejto zmluvy
potvľdzuje, Že súhlasís návľhom ihľiska' ktorý bude súčast'ouprojektovej dokumentácie,
predloŽeným poskytovateľom na odsúhlasenie pľed uzavretím tejto zmluvy.

2.

Poskýovateľ sa zaväzuje odovzdať pľijímateľovikompletnú projektovú dokumentáciu
vývorenú nazáklaďepožiadaviek prijímateľapľedloŽenýchv pľocese schvaľovania dotácie
poskytnutej na zák|ade tejto zmluvy a v súlade s prijímateľom odsúhlaseným návľhom
ihľiska' ato najneskôr vlehote 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnostitejto zmluvy.
Projektová dokumentácia bude zo stľany Poskytovateľa odovzdaná e-mailom zaslaným na
e-mailovú adľesu Prij ímateľa.

-r
3'

Prijímateľ je povinný potvrdiť svojím podpisom pľevzatie projektovej dokumentácie na
Pľebeľacom protokole' ktorého vzor tvoľíprílohu č.2 tejto zmluvy, ato zaslaním
podpísanej oskenovanej kópie pľeberacieho protokolu e-mailom na e-mailovú adľesu
Poskytovateľa ľodinka@'pľaca. gov.sk .

4'

Poskýovateľ týmto udeľuje Prijímateľovi súhlas s pouŽitím poskýnutej projektovej
dokumentácie a jej obsahu v zmysle ustanovenia $ 72 zákorĺa č. 185/2015 Z.z. Autorský
zákonv zneni neskorších predpisov, výlučne v ľozsahu potľebnom narealizŕlciu ihĺiska na
zák|ade tejto zmluvy a poskýnutej pľojektovej dokumentácie.

5.

Prijímateľ nie je oprávnený pouŽiť a vyhotovovať exteľiérovéprvky ihľiska, ktoľésú
obsahom poskytnutej projektovej dokumentácie nad rámec projektovej dokumentácie a pri
rea|izácií iných ihľískako ihľiska realizovaného na základe tejto zmluvy.

6.

Pľijímateľje povinný zhotoviť ihľisko na jednom pozemku, pričom musia byt použité
výlučne ihriskové prvky, ktoré sú obsahom poskýnutej projektovej dokumentácie, a to
spôsobom, ľozmiestnením a zachovaním všetkých technických podmienok uvedených
v poskytnutej technickej dokumentácii.

7.

Prijímateľ beľie na vedomie, Že povinným pľvkom v pľojektovej dokumentácii, ktorý musí
bŕ aj rea|izovaný, je infoľmačná tabuľa. Prijímateľ sazaväzuje, že infoľmačná tabuľa bude
umiestnená na ihľisku v súlade s projektovou dokumentáciou po dobu minimálne 5 rokov
a bude na nej vytlačený text v grafickom stvámení, ktorého návrh bude Pľijímateľovi
poskytnutý spolu s projektovou dokumentáciou podľa odseku 2 tohto článku.

ČHnok IV.
Platnost'zmluvy

1.

Zmluvné strany uzatvátaju túto zmluvu na dobu uvedenú v bode 2 článku I tejto zmluvy

2.

Poskytovateľ môŽe odstúpiť od tejto zmluvy najmä v prípade:
a) ak účelposkytnutia dotácie zanikne alebo bol zmarený,
b) ak prijímateľ podstatným spôsobom poľušízmluvné povinnosti podľa bodu 3 tohto
článku,
c) ak prijímateľuviedol v Žiadosti o poskytnutie dotácie alebo v dokumentoch, ktoré sú jej
pľílohounepravdivé alebo neúplnéúdaje.

3. Za

podstatné poľušenie zmluvných povinností prijímateľa sa pľe účelytejto zmluvy

povaŽujeporušeniepovinností článkuI bod4tejtozmluvy azčláĺtkullbod I,2,4,5,6,
7,9, 12 a l3 tejto zmluvy.

4.

odstúpenie od zmluvy je účinnédňom doľučeniaodstúpenia od zmluvy prijímateľovi.
odstúpením od zmluvy zaĺiká táto zmluva azároveťl zanikaju všetky práva a povinnosti
zmluvných strán, s výnimkou povinnosti pľijímateľazučtovaťa vrátiť poskytovateľovi
poskýnutú dotáciu pouŽitú v rozpoľe s touto zmluvou najneskôr do 30 kalendárnych dní
odo dňa účinnostiodstúpenia od zmluvy.

5.

Zm|uvné strany sa dohodli, Že účinkydoručenia odstúpenia podl'a bodu 4. tohto článku
nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia
prijatia zásielky obsahujúcej odstúpenie od zmluvy adresátom'

čunot< V.
Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centľálnom ľegistri zmlúv vedenom
Uľadom vlády Slovenskej ľepubliky v súlade so zákonom é. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom
pľístupek informáciám ao Zmene a doplnení niektoľých zákonov v zĺeĺineskoľších
pľedpisov.

2'

Zmluva nadobúda platnosť dňom

jej

podpísania opľávnenými zástupcami oboch
jej zveľejnenia v

zmluvných stľán a účinnosťnadobúda dňom nasledujúcim po dni
Centrálnom registri zmlúv v súlade s $ 47a občianskeho zákonníka.

3.

Zm|uvajevyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorych dva ľovnopisy dostane poskýovatel'
a jeden ľovnopis dostane prijímateľ.

4.

obsah tejto zmluvy moŽno meniť alebo dopĺňaťlen na základe vzájomnej dohody
zmluvných stľán formou očíslovanýchpísomných dodatkov podpísaných opľávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťoutejto zmluvy.

5.

ostatné vzťahy, ktoľénie sú upravené výslovne v tejto zmluve sa riadia občianskym
zákonníkom v platnom zneĺi'

6.

Prijímateľ dotácie sazaväzujelvádzať na všetkých tlačených a elektronických materiáloch
a v mediálnych výstup och, že aktivity a činnosti podľa $ 9b zákona o dotáciách sa
realizov a|l vďaka finančnej podpoľe ministeľstva.

7.

Na hospodáľenie s poskytnutými účelovýmiprostriedkami sa vzťahujúnajmä:
a) zákon o dotáciách,
b) zákon o rozpočtových pravidlách,
c) zákon č,.43112002 Z. z. o účtovníctvev zneni neskorších pľedpisov,
d) zakon o verejnom obstarávaní,
e) zákon o kontrole a audite.

8.

Zmluvné strany vyhlasujú, Že si zmluvu riadne prečítali,jej obsahu poľozumelí a že tuto
zmluvu uzatváraju na základe ich slobodnej, vážnej, určitej azrozumiteľnej vôle' že
zm|uvanebola uzatvorenápod nátlakom, v tiesni ani zanápadne nevýhodných podmienok
a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V
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Ing. Bc. Soňa Filípková
taj omníčkasluŽobného úľadu

geneľálna
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Príloha č. 1 k
Zmluve o poskytnutí dotácie

Ó.I872I|2021-M oRF

Zmluvný ľozpočet

:
označenie dľuhu dotácie :
označenie účeludotácie :
Miesto realízácieaktivít :
Výška poskýnutej dotácie :

Mesto šal'a

Názov pľijímateľadotácie

$ 2 písm. k) dotácia na podporu plnenia
$ 9b ods. 1 písm. e)

funkcií ľodiny

zákonač. 54412010 Z.z.

Mesto Šaľa
34 500'00 €

Meno, priezvisko a titul štatutámeho zástupcu

:

Čísloúčtupľijímateľa,vo formáte IBAN,
na ktoré ma bÍ'dotácia poskytnutá :

Mgľ. Jozef Belický

SK48 1111 0000 00662784 9005

Štľuktúrarozpočtu
Položka
I

Celkové náklady*

Vlastné alebo iné
zdľoje

Dotácia

2

a
J

4

Kapitdlové výdavky

kého inkluzívne ho
ihľ is ka po dľa s chv ál e ného
projektu s dopadovými plochami
a teľénnymiúpľavami
výs t avb a de

ts

Spolu

v€

v"Á

l/

V

6nl,

dňa..

38 335'00 €

3 835,00 €

34 500'00 €

38 335'00 €

3 835'00 €

34 500'00 €

100,Á

02.0?.

2021

ĺ'0'007o

90'007o
l.'

I

Podpis štatutárneho zástupcu prijímatel'a a pečiatka .

*stĺpec č.2= stĺpec č. 3 + stĺpec č.4

