
ZMLUVA o POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 198/HP/OK-2018

uzatvorená podl'a § 5l Občianskeho zákonníka a Všeobecné]ro závázného nariadenia Žilinského
sarnosprávnelro kraja číslo 46120]6 o posky,tovaní dotácií z vlastrrých príjmov Žilinského
samosprávneho kraja

(d'alej Ien ,,zmluva")

medzi ťýmito zmluvnými stranami:

Poskyovatel':
síd lo:
v zastúpení:

tČo:
D|Č:
Bankové spojenie:

a

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 0l 1 09 Žilina
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka,
v zastúpení Ing, Petrom Weberom, podpredsedom
3,1 808 421
202 162 66 95
SK95 8180 0000 0070 0050 3697, Štátna pokladnica
(d'a lej len,,pos kytovate l"'.)

Prij ímatel' (názov): Obec Strečno
sí<llo: Sokolská 487, 13 24 Strečno
v zastúpeni: Bc, Dušan ŠtadriLrri, starosta
lCO: 00 321 648
Bankové spojenie: SK52 5600 0000 0055 2794 3016, Prima banka Slovensko, a. s

(dálej Ien,,prijímateť")

v tomto znení:

čt. r.
Predmet zmluly

Predmetom tejto zmluvy je posk}tnutie schváleného finančného príspevku - pridelenej dotácie (ďalej
len ,,dotácia") prijímatel'ovi z vlastných príjmov posky,tovatefa, na základe žiadosti prijímatel'a
o poslg,tnutie dotácie doručenej poskyovatel'ovi dňď 30.04.2018 (d'alej len ,,žiadost"') na základe
zverejnenej výzvy posk},tovatel'a na predkladanie žiadostí o poskynutie dotácie z rozpoětu Žilinského
samosprávnelro kraja na rok 20l 8 číslo 2/2018
v ránci programu: KULTÚRA
podprogram: l - Zivá kultúra
(d'alej len ,,výna") vo výške a na účel za podmienok dohodnuqých v tejto zmluve,

čl n.
Výška dotácie a jej splatnost', účel použitia

l. Poskytovatel' sa zavázule posk}tnút' prijímatel'ovi dotáciu vo výške 517,_ € (slovom:
páťstosedemnásť EUR)
na účel: financovanie spoločných úloh v záujme rozvoja územia ŽSK - utvárat'

podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodndt a kultúrnych
aktivit

v oblasti podprogramu: l - Žiuá kultúra
, na podporovanú činnost' s názvom ,,IJekvárové hody" (ďalej len ,,potlporená činnost").

2, PoskYovateť sa zavázuje poskytnúť prijímatelbvi dotáciu vo výške uvedenej v bode l. tohto článku
zmluvy bezhotovostne - na jeho ěíslo účtu uvedené v záblavi tejto zmluvy (ďalej len ,,účet
prijímatel'a") do 20 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy.
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J.

4.

2.

1.

l.

l.

l.

2.

Prijímatel' doáciu prijíma a zavázlje sa dotáciu použiť len na realizáciu podporenej činnosti a len
na úhradu výdavkov uvedených v bode 4. tohto článku zmluvy za podmienok uvedených v tejto
zmluve a vo výzve.

Prijímatel' sa zavázuje dotáciu použiť na kotlinu s nerezovým kotlíkom, ponukový stolík, pivný se!
párty stan, ozvučenie a osvetlenie podujatia, vonkajší reflektor, suroviny a občerstvenie v rámci
podporenej činnosti.

čt. ur.
Termin realiácie podporenej činnosti

Poskytovatel' poskytuje prijímatel'ovi dotáciu na podporenú činnosť, ktorú bude prijímatel'
realizovať v termíne 28.08.20l 8.

Prijímatel'sa zavázuje realizovať podporenú činnosť v termíne 28.08.20l8,

čt. rv.
Termín použitia dotáci€

Prijímatel' sa zavázuje dotáciu použiť do 7 pracovných dni od posledného dňa termínu realízácie
podporenej činnosti uvedenom v Čl. tII. tejto zmluvy, ak došlo k pripísaniu dotácie na účet
prijímatel'a pred termínom/v termíne realizácie podporenej činnosti alebo do 7 pracovných dní od
pripísania doácie na účet prijímatel'a, ak došlo k pripísaniu dotácie na účet prijímatel'a po termíne
reď'izácie podporenej činrrosti uvedenom v Čl. III. te.lto zmluvy.
Prijímatel'je povinrlý a zavázlje sa doručiť poskytovatel'ovi výpis z účtu prijímatela preukazujúci
deň pripísania dotácie a to najneskór spolu s lryúčtovaním dotácie.

Poskytovatel' bude akceptovať výdavky prijímatel'a na podporenú činnosť uvedené v Č1. Il,
v bode 4. tejto zmluvy, ktoré prijímatel'ovi vznikli:
- v období od 01,01.20l8 do posledného dňa termínu realizácie podporenej činnosti uvedenom

v článku III. tejto zmluvy a
, boli uhradené najneskór v termíne uvedenom v bode 1. tohto čláŇu zmluly.

čt. v.
Spolufinancovanie podporenej činnosti prijimatelbm

Prijímatel' je povinný a zavázuje sa spolufinancovať podporenú činnosť vo qiške najmenej 20%
z výšky požadovanej dotácie, t..i, vo výške najmenej 560,- € (slovom: páťstošesťdesiat EUR) (ďalej
len,povinné spolufinancovanie"),

čt.vr,
Vyúčtovanie dotácie a povinného spolufinancovania

Prijímatel' je povinný a zavázuje sa r,ykonať vyúčtovanie dotácie a povinného spolufinancovania
(d'alej len ,,vyúčtovanie dotácie") na tlačive uvedenom v prílohe uýzvy (a zverejnené na stránke
:l..r rr.zi]il:si,llziljr,i,rl, v časti Granty a dotácie) v termíne:

- do 30 kalendámych dní od posledného dňa termínu realizácie podporenej činnosti uvedenom
v Čl. I. te;to zmluvy, ak došlo k pripísaniu dotácie na účet prijímatel'a pred termínom/v termíne
realizácie podporenej činnosti alebo

- do 30 kalendárnych dní od pripísania doácie na účet prijímatel'a, ak doš|o k pripísaniu dotácie
na účet prijímatel'a po termíne realizácíe podporenej činnosti uvedenom v Čl. III. tejto zmluvy.

Prijímatel' je povinný vyúčtovanie dotácie podl'a bodLr,l, tohto článku zmluvy doručiť
poskyovatelbvi poštou alebo do jeho podatel'ne na adresu: Zilinslcý samosprávny kraj, odbor
kultúry, Komenského 48, 0ll 09 Zilina (d'alej odbor kultúry len ,,vecne príslušný odbor
posl<ytovateťď'), alebo elektronicky podlh zákona o e-Govemmente).
Vecne príslušný odbor poskytovatel'a vykoná kontrolu správnosti a úplnosti ryičtovania v rozsahu:
a) fonnálna správnosť,
b) dodržanie účelového určenia,
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c)

d)

oprávnenosť qýdavkov doácie podporenej činnosti, kto{hni sú len qýdavky uvedené v Čl. II.
v bode 4. tejto zmluly,
oprávnenosť výdavkov spolufinancovania podporenej činnosti, ktor,_hni sú len výdavky
uvedené v rozpočte podporenej činnosti, ktoqý je súčasťou žiadosti prijímatefa o poskytnutie
dotácie.

Prijímatel' je povinný v rámci rlričtovania dotácie prelskázať poskytovatelbvi, že dotácia bola
preukazatelhe ajednoznačne použitá v priamej súvislosti s podporenou činnosťou, a za !ým účelom
je povinný k vyičtovaniu dotácie a povinného spoluťrnancovania v zmysle bodu 1. tohto článku
zmluvy priložiť aj povinné prílohy uvedené na tlačive vy.ričtovania.

V prípade neúplností, nejasnosti pri vfičtovaní dotácie vyzve vecne príslušný odbor poskytovatel'a
e-mailom prijímatel'a (ak nemá e-mail, telefonicl§, formou sms), aby dodatočne odstranil
neúplnosť, nejasnosť vo r.yúčtovaní (preukázal oprál.nenosť nákladov), a to v termíne uvedenom
vo výzve na odstránenie nedostatkov.

Ak prijimatel' nepredloží vyúětovanie dotácie v termíne uvedenom v bode l. tohto článku zmluly
alebo ak neodstrrini nedostatky vyúčtovania doLície uvedené vo výzve podl'a tohto bodu zmluvy,
budú tieto považované za neoprávnene použité.

Neoprávnené použitie dotácie alebo zadňanie dotácieje porušením finančnej disciplíny.

V prípade zisterria neoprávneného použitia finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie (. j. ak
dotácia nebola použitá v súlade s Čl. il. tejto zmluly) je prijímatel' povinný a zav'antle sa r,rátiť
tieto finarrčné prostriedlry v rozsahu neoprávneného použitia na účet poslgtovatel'a uvedený
v záhlaví tejto zmluvy (d'alej len ,,účet poslEtovateťa"), a to v termíne uvedenom vo výzve vecne
príslušného odboru poslgtovatel'a.

V prípade, že prijímatel' nezačne realizovať podporenú činnosť v termíne uvedenom v Č1. IIL tejto
zmluly, je povinný a zav'ázýe savrátiť poskytovatelbvi poskytnutú doáciu v plnej q)rške na účet
poskytovatel'a, a to bez zbytočného odkladu, najneskór do 7 pracovných dní od termínu realizácie
podporenej éinnosti uvedenom v Čl. UI. tejto zmlulry.

V prípade, ak prijímatel' nelyčerpal dotácirr v plnej výške je povinný a zav'ěanje sa nelyčerpanú
časť dotácie r.rátiť na úěet poslqrtovat eťabez zblttočného odkladu, najneskór do 7 pracovných dní
od skončenia terminu realizácie podporenej činnosti alebo do 7 pracovných dni od pripísania
dotácie na účet prijímatel'a, ak k pripísaniu dotácie na účet prijímatel'a došlo po termíne realizácie
podporenej činnosti uvedenom v Čl, III. tejto zmlur,y.

V prípade, ak sa preukáže, že prijímateL uviedol nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej prílohách,
je povinný a zav'ázýe sa poskytnutú dotáciu vrátiť na účet poslqrtovatel'a v termíne uvedenom
v písomnej výzve poskytovatel'a na vrátenie dotácie.

4.

).

5.

6,

9.

7.

10. Prijímatel' je povinný súčasne s vráteníln dotácie alebo jej časti zaslat' poskyovatel'ovi arizo
o vrátení dotácie,

&vrr.
§ankcie

l. Nedodržanie podmienok dohodnuqich v tejto zmluve alebo uvedených vo Všeobecne záváznom
nariadení Žilinského samosprávneho kraja čislo 4612016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Žilinského samospráweho kaja alebo vo výzve sa považuje za porušenie finančnej disciplíny
v zmysle ustanovenia § 31 zákona č. 52312004 Z. z. o íozpoětových pravidlách verejnej sprály
o zmene a doplneni niektoqých zákonov v znení neskorších predpisov a prijímatel' dotácie je
povinný a zaváanje sa vrátiť posl§tovatel'ovi dotáciu vo l"ýške porušenia finančnej disciplíny
a zaplatiť poskytovatelbvi sankcie za porušenie finančnej disciplíny.

2. Na uplatnenie sankcie za porušenie finančnej disciplíny posk},tovatel' použije ustanovenia § 3l
zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtol"ých pravidlách verejnej správy aozmene a doplnení
niektor,ých zákonov v znení neskorších predpisov.



l.

z.

3.

l.

l.

čt. x.
Doba trvania zmlury

]. Zmluva sa uzafuára na dobu určitú, na dobu do splnenia všetkých práv a povinností znej
vyplývajúcich.

čt. vrrr.
Kontrola použitia poslqtnutej dotácie

Kontrolu dodržiavania Všeobecne závázného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja číslo
46120l 6 o poskytovaní dotácií z vlastnýclr prijmov ŽiIinského samosprávneho kaja vrátarre plnenia
podmienok dohodnudch touto zmluvou je, vo vďahu k prijimatelbvi, oprávnený vykonať
poskytovatel', a to prostredníctvom svojlro zastupitel'stva a/alebo útvaru hlavného kontrolóra.

Prijímatel'je povinný a zavíizuje sa vytvoriť podmienky na kontrolu použitia poskytnutej dotácie.

Prijírnatel'je povinný všetky originály účtovných dokladov vďahujírce sa k využitiu dotácie uložiť
v zmysle účtovných predpisov u seba k nalrliadnutiu poskytovatelbvi. Všetky originály účtovných
dokladov vzťahujúce sa k využitiu dotácie budú obsalrovať názov podporenej činnosti, označenie
zmluvy a výšku dotácie z vlastných príjmov poskytovatel'a.

čt, rx.
Ostatné dojednania

Prijímatel' je povinný a zavázuje sa na podporenej činnosti zverejniť text ,,Spolufinancované
s podporou Žliinskeho samosprávneho kraja", a použiť logo ŽSK v zmysle grafického manuálu
(k dispozícii na e-rnailovej adrese emil,kasak@zilinskazupa.sk) a zabezpečiť dokurnentácirt
podporenej činnosti, najmá fotograficlcý materíál a iné záznamy, ktoré dokumentujú priebeh
podporenej činnosti a splnenie si zmluvných povinností prijímatel'a a tuto dokumentáciu predložiť
poskytovatel'ovi spolu s lyúčtovaním dotácie.

čt. xt.
záverečné u§tanovenia

Zmluva nadobúda plahrosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami za podInienky, že boIa
zverejnená a účinnosť nadobúda deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovatel'a -
rvww.zilinskazupa,sk.

Zmluvu je možné meniť alebo dopíriať len písomnými, obojstranne odsúhlasenými dodatkami.

Právne vďahy výslovne neupravené v tejto znluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskelro ákonnika, zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých ákonov v znení neskorších predpisov, VZN a ustanoveniami
iných príslušných právnych predpisov.

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú zo zmluvných strán po jedno jej
vyliotovenie.

za prijímatel'a:

2.

J.

4.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozuIneli,

vyjadruje vól'u zmluvných strán, nie sú im známe okolnosti, ktoré by robili zmluvu neplatnou a na

znak súhlasu sjej obsahom pripájajú podpisy os6b oprávnených konať v icIr nene.

v žiline, dňa,..k. {:..!!-iť.

za poskytovatelb:

dř,",. lt.§....tr... íP í ť

Bc. Dušan Štadáni
starosta
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Ing. Erika Jurinová,
v zastúpení Ing, Petron Weberom, podpredsedom


