
zn,/.Lav A o PoSKYTNUTÍ DoTÁCIE č,. 251ĺK/oK-2018

uzatvorená podl'a $ 51 oběianskeho zákonníka a Všeobecného zátväzného naľiadenia Žilinského
samosprávneho kraja ěíslo 46/2016 o posĘtovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského
samospľávneho kľaja

(dblej len,,zmluva,,)

medzi ýmito zmluvnými stľanami

Poslgrtovatel':
sídlo:
v zastupení:

lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:

Prijímatel' (názov):
sídlo:
v zastúpení:
ICO:
Bankové spojenie:

a

Žĺlĺnslcy samospľávny kľaj
Komenského 48, 01 t 0g Ži|ina
Ing. Erika Jurinová, predsedníěka,
v zastupení Ing. Petrom Webeľom, podpľedsedom
37 808 427
202 162 66 95
sK95 8180 0000 0070 0050 3697, Štátna pokladnica
(dblej len,,pos Ętovate l"')

Mesto Tuľzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
JUDľ. Ľubomíľ Golis, primátor
00 314 331
SK50 5600 0000 00020461 7002, Prima banka Slovensko, a. s.
(d'alej len,,prijímate l"')

v tomto znení:

čl. r.
Pľedmet zmluvy

Pľedmetom tejto zmluvy je poskýnutie schváleného finaněného príspevku _ pľidelenej dotacie (ďalej
len 

',dotácia") 
prijímateľovi zvlastných prijmov posĘrtovateľa, na zéklade žiadosti prijímatel'a

o poskytnutie dotácie doruěenej poskýovatelbvi dňa o3.o5.20l8 (d'alej len ,,žiadosť") na zźlklade
zverejnenej výzvy poskýovatel'a na predkladanie Žiadostí o posýnutie đotácię zrozpoétuŽilinského
samosprávneho kraja na rok 2018 číslo 2ĺ2018
v rámci programu: KULTÚRA
podpľogľam : l - Żivá kulttliľa
(ďalej len ,,Úzvď') vo qýške a na úěel za podmienok dohodnuých v tejto zmluve.

čl. rr.
výška dotácie a jej splatnost', rĺčel použitĺa

Poslqrtovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímatelbvi doháciu vo výške 700,- € (slovom: sedemsto
EUR)
na účel: Íinancovanie spoločných úloh v záujme ľozvoja územĺa Žsr utváľat'

podmienĘ na tvorbu, pľezentáciu a ľozvoj kultúľnych hodnôt a kultűrnych
aktĺvít

v oblasti podprogľamu: l - Żivźlkultúľa
- na podporovanú ěinnosť s názvom ,rHistóľia v obľaze" (ďalej |en,,podporenó činnost,,).

Poskytovateť sazav'ázuje posĘtnúť prijímatelbvi dotłĺciu vo qýške uvedenej v bode 1. tohto článku
zmluvy bezhotovostne - na jeho ěíslo úětu uvedené vzźlh|aví tejto zmluvy (đ'alej len ,,tičet
prijímateľa") do 20 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy.
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3. Prijímatel' dotáciu prijíma a zavđzuje sa dotáciu použiť len na realizáciu podporenej činnosti a len
na úhradu qýdavkov uvedených v bode 4. tohto ělánku zmluvy za podmienok uvedených v tejto
zmluve a vo výzve.

4. Prijímatel' sa zaväzuje dotáciu použiť na zabezpeč,enie konštrukcie a kociek pre potľeby rekoľdu
v rámci podporenej činnosti.

čl. rrr.
Teľmín ľealizácie podpoľenej činnosti

1. Poskýovatel' poskytuje prijímatel'ovi dotáciu na podporenú činnosť, ktoľú bude prijímatel'
ľealizovať v termíne 01.07' _ 30.09.20l8'

Ż. Prijímatel'sazaväzujerea|izovať podporenú ěinnosťvtermíne 0l.07. -30'09.2018.

čl. ľv.
Teľmín použĺtia dotácie

l. Pľijímatel' sa zaväzllje dotáciu použiť do 7 pľacovných dní od posledného dňa teľmínu real'iztrcie
podporenej činnosti uvedenom v Čl. uĺ. tejto zmluvy, ak došlo k pripísaniu dotácie na účet
pľijímatel'a pred teľmínom/v teľmíne rcal.izácie podporenej ěinnosti alebo do 7 pľacovných dní od
pľipísania dotácie na úěet prijímatelä, ak došlo k pripísaniu dotácie na úěet prijímatel'a po termíne
realizácie podporenej ěinnosti uvedenom v Čt. m. tejto zmluvy'
Prijímatel'je povinný azaväĄe sa doručiť poskýovatelbvi výpis z tiětu pľijímatelä preukazujúci
deň pripísania dotácie a to najneskôr spolu s vyičtovaním dotácie.

2. Poskýovatel' bude akceptovať výdavky prijímatelä na podporenri ěinnosť uvedené v Čl. u'
v bode 4. tejto zmluvy, ktoľé pľijímatelbvi vznikli:

v období od 01.0l.20l8 do posledného dňa teľmínu ľealizácie podporenej ěinnosti uvedenom
v článku III. tejto zmluvy a
boli uhradęné najneskôľ v tęľmíne uvedenom v bodę 1. tohto článku zmluvy.

čl. v.
SpoluÍinancovanie podpoľenej činnosti pľijímatelbm

Prijímatel' je povinný azavázuje sa spolufinancovať podporenú činnosť vo qýške najmenej 20%
z výšky požadovanej dotácie, t. j. vo qýške najmenej 560,- € (slovom: päťstošesťdesiat EUR) (ďalej
|en, p ov inn é s p o lufi n anc ov an i e").

čl vr.
Vyúčtovanie dotácie a povinného spoluÍinancovanĺa

1. Prijímatel' je povinný a zavazuje sa vykonať vyúětovanie dotácie a povinného spolufinancovania
(d'alej len ,,vyúětovanie dotácie") na tlaěive uvedenom v pľílohe výny (a zverejnené na stránke
\\:)!-ł'ri]ĺłsLł7.upą,sk v ěasti Granty a dotacie) v termíne:

do 30 kalęndárnych dní od posledného dňa tęrmínu ręalizélcię podporenej činnosti uvedęnom
v Čt. ul. tejto zmluvy, ak došlo k pľipísaniu dotácie na úěet prijímatelä pred termínoďv teľmíne
rea|izácie podpoľenej ěinnosti alebo
do 30 kalendáľnych dní od pľipísania dotacie na ričet prijímatel'a, ak došlo k pľipísaniu dotácie
na úěet prijímatel'a po teľmíne realizácie podporenej ěinnosti uvedenom v Cl. III. tejto zmluvy.

Ż. Prijímatel' je povinný vyúětovanie dotácie podlä bodu l. tohto ělánku zmluvy doruěiť
posĘrtovatelbvi poštou alebo do jehopodatelhe na adresu: Žĺlinslcy samospľávny kľaj, odboľ
kultúry, Komenského 48' 011 09 Zilina (d'alej odboľ kultury len ,,vecne príslušný odbor
p o s lEt ov at e ľa"), alebo e lektronicĘ podl'a zélkona o e-Goveľnmente).
Vecne príslušný odbor posĘrtovatel'a vykoná kontrolu správnosti a úplnosti vyúčtovania v rozsahu:
a) foľmálna spľávnosť,
b) dodľŽanie úěelového určenia,
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c) opÍávnenosť ýdavkov dotácie podpoľenej činnosti, ktoými sú len qýdavky uvedené v Čl' ľ'
v bode 4. te;to zmluĘ/'

,, oo-*un"noľ '^ýauuŕou 
spolufinancovania podporenej ěinnosti, ktoými sú len výdavky

"' ;í;;; n .o'päer" podpoienej činnosti, ktoý jé súěaśťou žiadosti pľijímatel'a o posĘrtnutie

dotácie.

Prijímatel' je povinný v ľámci vyúčtovania dotácie pre]ukźflať poskýovateľovi' že dotácia bola

prJukázateíhe a jednóznačn" použitá n pľiamej súvislósti s podporenou ěinnosťou , a zaĘm úěelom

je povinný k vyuětovaniu doiácie a povinnéh-o spolufinancovania v zmysle bodu l. tohto ělánku

ź'ĺu"y piilozĺř aj povinné prílohy uvedené na tlaěive vyűětovania.

V prípade neúplnosti, nejasnosti pri vyuětovaní dotácie vyTvevecne príslušný odbor posĘrtovatel'a

"-*uito,n 
pľijímatel'a (ak nemá e_mail, telefonicĘ formou sms), aby dodatočne odstránil

neúplnosť, nejasnosť vo vyúětovaní (preukázal opľávnenosť nákladov), a to v termíne uvędenom

vo výzve na odstránenie nedostatkov.

Ak prijímateľ nepľedloŽí vyriětovanie dotácie v termíne uvedenom v bode 1. tohto ělánku zmluvy

alebo ak neodstráni nedostáĘ vyúětovania dotácie uvedené vo ýzve podľa tohto bodu zmluvy,

budú tieto považované za neopľávnene použité'

Neopľávnené použitie dotácie alebo zadrżaĺie dotácie je poľušením finaněnej disciplíny.

V pľípade zistenia neoprávneného použitia finančných pľostľiedkov z poskýnutej dotácie (t' j' ak

dotäcň nebola použitá v súlade s čl' n. tejto zmluvy) je pĺijímatel' povinný azavđzuje sa vľátiť

tieto finaněné prostľiedĘ v rozsahu neoirávneného pouŽitia na účet posĘrtovatel'a uvedený

v ztlhlavitejto zmluvy 1aáte; |en ,,účet poilEtovateľa"), a to v termíne uvedenom vo qýzve vecnę

príslušného odboru posĘrtovatel'a.

V pľípade, že pľijímateľ nezaěne rcalizovať podporenú ěinnosť v termíne uvedenom v Čl' uI. te.jto

".luuy,3é 
pouinny a zaväzuje sa vľátiť po.Ŕytonut"ľovi poskytnutú dotaciu v plnej qýške na účet

po.Lytouutäľa, a io bez zbytäěného odkiadu, najneskôr đo 7 pracovných dní od termínu realizácie

podp-orenej činnosti uvedenom v Čt. n. tejto zmluvy'

8. V pľípade, ak pľijímatel'nevyěeľpal dotáciu v plnej výške je povinný a 7avazuj2 
sa nevyěerpanú

časť dotácie vrátiť na účet pđskytovateľa bez zĺytoěného odkladu, najneskôr do 7 pľacovných dní

od skončenia termínu ,"uiirá"í" podpoľenej ěinnosti alebo do 7 pracovných dní od pľipísania

dotácie na úěet prijímateľa, at t piĺpĺianiu đotacię na úěet prijímateľa došlo po teľmíne ręa|izźpie

podpoľenej ěinnosti uvedenom v Cl. III. tejto zmluvy'

9. V prípade' ak sa preuk źtże, że prijímateľ uviedol nepľavdivé údaje v Žiadosti alebo v jej prílohách,

je povinný urui'-u1" 
'u'po'Ĺyinutú 

dotáciu vľátiť na úěet posĘrtovatel'a vtęľmíne uvedenom

v ýsomnej ýzve poskýovateľa na vrátenie dotácie'

10. Pľijímatel' je povinný súěasne s vľátením dotácie alebo jej časti zaslať poskýovatelbvi avízo

o vľátení dotácie.

čl vlr.
Sankcĺe

NedodrŽanie podmienok dohodnuých v tejto zmluve alębo uvedených vo Všeobęcne zźlľ'đznom

"iir"a"Ál 
żilinského samosprávneho kraja ĺĺďo ąelzot 6 o posĘrtovaní dotácií z vlastných príjmov

żiii".rer'" samospľávneho kraja alebo vo výzxe sa povaŽuje za porušenie''fi1ančnej disciplíny

v zmysle ustanovänia $ 3l zákona č). 52312004 Z. z. o rozpoětoých pravidlách veręjnej správy

o 
"rn"n. 

a doplnení ni"Lto"y.t' zákonov v znení neskoľších predpisov a pľijímatel' dotácie je

povinný uruia^1" sa vrátíť posĘrtovatel'ovi dotáciu vo výške porušenia finaněnej disciplíny

i zaplitiť posĘrtovateľovi sankcie za poľušenie fi naněnej discipl íny.

Na uplatnenie sankcie za porušenie finaněnej disciplíny posĘrtovatel'použije ustanovenia $ 31

zttkona č,. 523lŻO04 Z. ź. orozpoětoqých 
-praviđlách 

verejnej správy a o zmene a đoplnení

niektoých zttkonov v zneĺi neskorších pľedpisov.

4.
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Kontľola použitia posĘtnutej dotácie

Kontľolu dodržiavania Všeobecne zźy.ďzného naľiadenia Žilinského samospľávneho kraja ěíslo

46120|6o posĘrtovanidotĺciĺ zvlastných p.ł-"" ziiĺnského samospľávneho krajavrátane plnenia

podmienok dohodnutých io.rto "ml'no' 
j:;äi1;Ň k pľijíńateľovi' oprávnený vykonať

posĘltovateľ, a to p.ort 
"onĺ.tuom 

svojho iu.topit.rtwa ďalebđ útvaru hlavného kontrolóra'

Pľijímateľ je povinný azav'ánujesa vytvoľiť podmienĘ na kontrolu použitia posĘrtnutej dotacie'

Pľijímatel,je povinný všetky oľiginály.úěto.Ľý:h dokladovvďahujúce sa k využitiu dotácie uloŽiť

v zmysle ťrětovných pľedpiśov u seba k naľrliadnutiu posĘrtovateľävi' VšetĘ oľiginály úětovných

dokladov vďahujúce sa k využitiu aote"i" Ĺuáĺ-ou'il'ouäľ n{nov podpoľeĘ ěinnosti, oznaěenie

;i""y 
" 

qýšku äotácie z vlastných príjmov poskýovatel'a'

čl vrĺĺ.

čl.x.
ostatné dojednanĺa

Ż.

J

Pľijímateľ je povinný azavdzuje sa na podporenej činĺostizveľejniť text ,,Spolufinancované

s podpoľou Zilinského .*o.pnĺun"h" Ę."iJi; qĘŕ ]*" Žsr u zmysle gľafického manuálu

(k dispozícii na e-m"ail;;j ;d'"'e-eĺn-ilíasaĹ@ziliqskažrłpa'sk) a zabezpećiť dokumentáciu

podpoľenej ěinnosti,'""i.á" ľ"1" w^1rw@ ^ '* 'enamy' 
ktoré dokume1tujú pľiebeh

oodoorenei ěinnosti a splnenie si zmluvnýci' poui*o'tí pľijímateľá a futo dokumentáciu pľedloŽiť

po.Lytouui"l'ovi spolu ś vyúětovaním dotácie'

1

čl x.
Doba trvanĺa zmluvy

Zm|wa sa uzaťváľana dobu urěitu, na dobu do splnenia všeĘch pľáv apovinností znej

vyplývajúcich.

čl. xr.
Z;áľ|]erećné ustanovenĺa

vyhotovenie.

5. Zmluvné strany vyhlasujú' že si zmluvu pred jej podpísanímpreěítali, jej obsahu poľozumeli,

vyjadruje vôl'u zmluvných strán, nie sťl im známe okolnosti, ktoľéby ľobili zmluvu nePlatnou a na

znak súhlasu sjej obsahom pľipájajú podpisy osôb oprávnených konať v ich menę.

v Žiline, aĺ" ..(:.f;..(!. !.ť...... v Żllĺpĺt .., dňa...ĺ3. (.?ł ĺł/

za posĘrtovatel'a: zapttJ

Ing. Eľika Jurinová,
podpľedsedom

l . Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stľanami za podmienky' že bola

zveľejnená a úěinŕosť nadobúda diň ö ffii"j łerejnenia na webovom sídle posĘłovatel'a -
www.zilinskazuPa.sk.

Ż. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými, obojstľanne odsúhlasenými dodatkami'

3,Právnevďahyvýslovneneupravenévtejtozmluvesariadiapríslušnýmiustanoveniami
oběianskeho zĺĺkonník a, ztkona ć,. 52312004 Z. z. orozpoětoqých pravidlách n"1".lĽ':ľT::

a o zmene " d";l";;ňi"r.t"qŕ"t' zákonov v menineskoľších predpisov' VZN a ustanoventaml

iných pľíslušných pľávnych predpisov'

4. Zm|uvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre kaŹdtl zo zmluvných strán po jedno jej

zTUĘ o

v zastupení Ing. Petľom Webeľom,

414

pľimátoľ
Golis

jsk76174
Obdĺžnik


