
ZMLUVA o PoSKYTNUTí DoTÁctE ć,.v3t2o18tKl16

uzatvorená podl'a s 51 občianskeho zákonníka a Všeobecného záväzného nariadenia
Žilinského samosprávneho kraja číslo 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Zilinského samosprávneho kraja

(ďalejlen ,,zmluva")

medzi týmito zmluvnými stranami

Poskytovatel':
sídlo:
v zastúpení:

lČo:
DIC:
Bankové spojenie

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

a

Žilinský samosprávny kĘ
Komenského 48, o11 09 Żilina
lng. Erika Jurinová, predsedníčka
zast. lng. Petrom Weberom, podpredsedom
na základe splnomocneniazo dřl'a28' februára 2018
37 808 427
202 162 66 95
sK95 8180 oooo oo7o oo5o 3697, Štátna pokladnica
(d'alej le n,, poskýovatel' )

Mesto Turzovka
Mestský úrad, Stred 178,023 54 Turzovka
JUDr. Ľubomír Golis, primátor
00314331
sK50 5600 0000 00020461 7002
Prima banka Slovensko, a.s.
(d'alej len "prijímatel"')

v tomto znení

ct. !.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie schváleného finančného príspevku - pridelenej
dotácĺe (d'alej len ,,dotácia") prijímatel'ovi z vlastných príjmov poskytovatel'a, na základe
Žiadosti pr'ljímatel'a o poskytnutie dotácie podanej poskytovatel'ovi dňa 30'o4.2018 (d'alej len
,,žiadosť) na základe zveĘnenej výzvy poskytovatel'a na predkladanie Žiadostí
o poskytnutie dotácie zrozpočtu Žilinského samosprávneho kĄa na rok 2o18 č. 3t2o18,
v rámci programu: REGIONALNY RoZVoJ
podprogram: Verejný priestor a veĘná infraštruktúra
(dalej len ,,výzva") vo uýške a na účel a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

cl. il.
Výška dotácie a jej splatnost', úěel použitla

1' Poskytovatel' sa zaväzuje poskytnúť prijímatel'ovi dotáciu vo uýške í 500,_ € (slovom
Jedentisícpäťsto EUR) na účel účasti na financovaní spoločných Úloh v záujme
zlepšenia Života obyvatel'ov a rozvoja Územia Žilinského samosprávneho kraja -
podpora hospodárskeho rozvoja a spolupracujúceho prostredia v obci a podpora obnovy
obce prostredníctvom skvalitnenia verejného priestoru a verejnej infraštruktúry v oblasti
podprogramu veĘný priestor a verejná infraštruktúra - na podporovanú činnosť
s názvom ,, Revitalizácia a úprava verejného priestoru bývalej Polikliniky mesta
Tuzovka - ll. etapa " (d'alej len,,podporená činnost").
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2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu vo výške uvedenej v bode
,t. tohto článku zmluvy uéznätovóstne _'ná jeho číslo účtu uvedeně v záhlaví tejto zmluvy

ĺaáÉl len ,Ĺlčet prijĺmáteľa"1do 20 kalendárnych dníod účinnosti tejto zmluvy.

Prijímatel, dotáciu prijíma a zaväzuje sa dotáciu pouŽiť len na realizáciu podporenej

činnosti a len na 
-úńradu 

rnýdavkov uvedených v bode 4. tohto článku zmluvy za

podmienok uvedených v tejto zmluve a vo výzve'

Prijímatel' sa zaväzuje dotáciu pouŽiť na vytvorenie chodníka a osadenie laviěiek

podporenej činnosti.
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cl. lll.
Termĺn realizácie podporenej člnnosti

Poskýovateľ poskýuje prijímatel'ovi dotáciu na podporenú činnosť, ktorú bude prijímatel'

realizovať v termíne júl - november 2018'

Prijímatel' sazaväzuje realizovať podporenú činnosť v termíne júl - november 2018'

cl. lv.
Termĺn pouŽitia dotácie

Prijímatel' sa zaväzuje dotáciu pouŽiť do 7 pracovnýcl.l dní od posledného dňa termínu

realizácie pooporentl einńostĺ uvedenom v cl. llt. tejto zmluvy, ak došlo. k pripísaniu

dotácie na úěet priiĺňätéľá pred termínom/v termĺne realizácie podporenej činnosti alebo

do 7 pracovných ońioá pripísania dotácie na účet prijĺmatel'a, ak došlo k prip'lsaniu

dotácie na účet prijímatel'a po termíne realizácie podporenej činnosti uvedenom v Cl' lll'

tejto zmluvY
Prijímatel' je povinný a zaväzuj.e sa doručiť poskytovatel'ovi rnýpis z účtu prijímatel'a

pr.]urá'ulu'ci äeň prióĺůnia dotácie a to najneskÔr spolu s vyúčtovaním dotácie'

Poskytovatel' bude akceptovať výdavky prijímatel'a .na podporenú činnosť uvedené

u cl. íl. v bode 4. tejto zmluvy, ktoré prijímatel'ovivznik]i:

- v období od 01 'pl.zolg áo posleońeno dňa termínu realizácie podporenej činnosti

uvedenom v Čl. lll. tejto zmluvy a
- boli uhradené najneśí<or v terńíne uvedenom v bode 1. tohto článku zmluvy'

cl. v.
Spolufinancovaniepodporenejěinnostiprijímateľom

Prijímatel' je povinný azaväzuje sa spolufinancovať'podporenú činnosť vo výške

;ł;"*l źo"Ä =wśĹv 
poźaoovane;.dotácie, t'j. vo rĺýške najmenej 600,- € (slovom

śesľsto Ĺun) (ďalěj len ,,povinné spotufinancovanie'')'

cl. vl.
Vyúčtovaniedotácieapovinnéhospolufinancovania

Prijímatel' je povinný azaväzuje sa vykonať v-yúčtovanie dotácie a povinného

spolufinancovania 1äär"i láń ,,vyuetovaniá dotácie") na tlačive uvedenom v prílohe

výzvy (zverejnené ň" .iianr" www.zili-nskazypa.sk y časti Granty a dotácie) v termíne

do 30 kalendárnych dní od posledneno=ona term ínu realizácie podporenej činnosti

il"äno;; ČT' ili. i"ito 
'.luvy, 

ak došlo k pripísaniu dotácie na účet prijímatel'a pred

termínom/v termíne realizácie podporenej 
'čińnosti alebo do 30 kalendárnych dní
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od pripísania dotácie na účet prijímatel'a, ak došlo k pripísanĺu dotácie na účet
prijímatel'a po termíne realizácie podporenej činnosti uvedenom v Čl' lll. tejto zmluvy.

2. Prijímateľ je povĺnný vyúčtovanĺe dotácie podl'a bodu 1' tohto článku zmluvy doručit'
poskytovatel'ovi poštou alebo- do jeho podatel'ne na adresu: Žilinský samosprávny kraj,
Komenského 48, 011 09 Żilina, odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja
(d'alej len ,,vecne prĺslušný odbor poskýovateľa''), alebo elektronicky podl'a zákona
o e-Governmente.
Vecne príslušný odbor poskýovatel'a vykoná kontrolu správnosti a úplnosti vyúčtovania
v rozsahu:
a) formálna správnosť,
b) dodrŽanie účelového určenia,
c) oprávnenosť výdavkov dotácie podporenej činnosti, ktoými srl len výdavky uvedené

v Čl. ll. v bode 4. tejto zmluvy,
d) oprávnenosť ýdavkov spolufinancovania podporenej činnosti, ktoými sú len rnýdavky

uvedené v rozpočte podporenej činnosti, ktoý je súčasťou Žiadosti prijímatel'a
o poskytnutie dotácie.

3. Prijímatel' je povinný v rámci vyúčtovania dotácie preukázat' poskytovatel'ovi, Že
dotácia a povinné spolufinancovanie boli preukázatel'ne a jednoznačne pouŽité v priamej
súvislosti s podporenou činnosťou, a za ým účelom je povinný k vyúčtovaniu dotácie
v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy priloŽiť aj povinné prílohy uvedené na tlačive
vytičtovania dotácie.

4' V prípade neúplnosti, nejasnosti pri vyúčtovaní dotácie Vyzve Vecne príslušný odbor
poskytovateľa mailom prijímateľa (ak nemá e-mail, telefonicky formou sms), aby
dodatočne odstránil neúplnosť, nejasnosť Vo vyúčtovaní (preukázal oprávnenost'
výdavkov), a to v termíne uvedenom vo ýzve na odstránenie nedostatkov.
Ak prijímatel' nepredloŽí vyúčtovanie dotácie v termíne uvedenom v bode 1. tohto článku
zmluvy alebo ak neodstráni nedostatky vyúčtovania dotácie uvedené vo výzve podl'a
tohto bodu zmluvy, budú tieto povaŽované za neopráVnene pouŽité.

5. Neoprávnené pouŽitie dotácie alebo zadržanie dotácie je porušením finančnejdisciplíny.

6. V prípade zistenia neoprávneného pouŽitia finančných prostriedkov z poskytnutej
dotácie (t. j. ak dotácia nebola pouŽĺtá v srjlade s Čl. ll. tejto zmluvy) je pri1ímatei'
povinný a zaväzuie sa vrátiť tieto finančné prostriedky v rozsahu neoprávneného
pouŽitia na účet poskytovatel'a uvedený v záhlaví tejto zmluvy (d'alej len ,,účet
poskýovateľa"), a to v termíne uvedenom Vo výzve Vecne príslušného odboru
poskytovatel'a.

7 ' V prípade, Že prijímatel' nezačne realizovat' podporenú činnost' v termíne uvedenom v Cl.
lll' tejto zmluvy, je povinný azaväzuje sa vrátiť poskytovatel'ovi poskytnutú dotáciu
v plnej uýške na Účet poskytovatel'a, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7
pracovných dní od termínu realizácie podporenej činnosti uvedenom v Čl. ll!. tejto
zmluvy.

8' V prípade, ak prijímatel' nevyčerpal dotáciu v plnej uýške v súlade s cl. Iv. tejto zmluvy
je povĺnný a zaväzuje sa nevyčerpanú čast' dotácie vrátit' na účet poskytovatel'a bez
zbýočného odkladu, najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia termínu realizácie
podporenej činnosti alebo do 7 pracovných dní od pripísania dotácie na účet prijímatel'a,
ak k pripísaniu dotácie na účet prijímatel'a došlo po termíne realizácie podporenej
činnosti uvedenom v cl. lll. tejto zmluvy.

9. V prípade, ak sa preukáŽe, Že prijímatel' uviedol nepravdivé údaje v žiadosti alebo v jej
prílohách, je povinný azaväzuje sa poskytnutú dotácĺu vrátiť na účet poskytovatel'a
v termíne uvedenom v písomnej výzve poskytovatel'a na vrátenie dotácie.
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10. Nesplnenie povinnosti a záväzku prijímatel'a spolufinancovať podporenú činnosť vo
ýške uvedenej v Čl. v. v bode 1. tejto zmluvy je porušením finančnej disciplíny.

11. v prípade, Že prijímatel' nevyúčtuje povinné spolufinancovanie v súlade s touto zmluvou
a vo výške uvedenej v cl. v. v bode 1. tejto zmluvy je povinný a zaväzĄe sa vrátiť
poskytovateľovi poskytnutÚ dotáciu v plnej výške na účet poskytovateľa a to bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 7 pracovných dní od termínu uvedenom vo uýzve na
odstránenie nedostatkov zasielanej v súlade s bodom 4. tohto článku zmluvy.

12. Prljímatel' je povinný súčasne s vrátením dotácie alebo jej časti zaslat' poskýovatel'ovi
avízo o vrátení dotácie.

1

ct. vll.
Sankcie

NedodrŽanie podmienok dohodnutých v tejto zmluve alebo uvedených vo Všeobecne
záväznom narĺadení Zilinského samosprávneho kraja číslo 46/2016 o poskytovaní
dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja alebo vo uýzve sa póvaŽuje
za porušenie finančnej disciplíny v zmysle ustanovenia $ 31 zákona ć,. 523ĺ2oo4 Z' z.
o rozpočtorných pravidlách veĘnej správy o zmene a doplnení nĺektoých zákonov
v znení neskorších predpisov a prijímateľ dotácie je povinný a zaväzuje sa vrátiť
poskytovatel'ovĺ dotáciu Vo rnýške porušenia finančnej disciplíny a zaplatiť
poskytovateľovi sankcie za porušenie finančnej disciplíny.

Na uplatnenie sankcie za porušenie finančnej disciplíny poskytovateľ pouŽĺje
ustanovenia $ 31 zákona č,. 523l2oo4 Z. z. o rozpočtorĺých pravidlách veĘnej správy
a o zmene a doplnení níektoých zákonov v znení neskorších predpisov.

.' čl. vlll.
Kontrola použitia poskytnutej dotácie

Kontrolu dodźiavania Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho
kraja číslo 4612016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho
kraja vrátane plnenia podmienok dohodnuých touto zmluvou je, Vo váahu
k prijímatelbvi, oprávnený vykonať poskytovatel', a to prostredníctvom svojho
zastu pitel'stva a/a lebo úfua ru hlavného kontro lóra.

Prijímatel' je povinný a zaväzuje sa vytvorit' podmienky na kontrolu pouŽitia poskytnutej
dotácĺe.

Prijímatel' je povinný všetky orĺginály účtovných dokladov vá'ahujúce sa k vyuŽitiu
dotácie uloŽĺť v zmysle účtovných predpisov u seba k nahliadnutiu poskytovatel'ovi.
Všetky originály účtovných dokladov vá'ahujúce sa k vyuŽĺtĺu dotácie budÚ obsahovat'
názov podporenej činnosti, označenie zmluvy a ýšku dotácie z vĺastrných príjmov
poskytovatel'a.

čl. x.
ostatné dojednania

Prijímatel' je povinný a zaväzuje sa zverejniť informáciu, Že podporená činnosť je
realizovaná s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja a pouŽiť logo Žsk
v zmysle grafického manuálu (k dispozícii na e-mailovej adrese
emil.kasak(ozilinskazupa.sk) jedným z nasledovných spôsobov:
a) v mieste realizácie podporenej činnosti a na webovej stránke prijímatel'a
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b) V mieste realizácie podporenej činnosti a na úradnej tabuli prijímatel'a,
a zabezpečit' dokumentáciu podporenej čĺnnosti, najmä fotografický materiál a iné
záznamy, ktoré dokumentujú priebeh podporenej činnosti a splnenie si zmluvných
povinností prijímatel'a a túto dokumentáciu predloŽĺť poskytovatel'ovi spolu s
vyúčtovaním dotácie.

cl. x.
Doba trvania zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na dobu do splnenia všetkých práv a povinností z nej
vyplývajúcich'

cl. xl.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami za
podmienky, ie bola zverejnená a účinnost' deň po dni jej zverejnenia.

2. Zmluvu je moŽné menit' alebo dopĺňat' len písomnými, obojstranne odsúh]asenými
dodatkami.

3. Právne vďahy rnýslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
občianskeho zákonníka, zákona ć,' 523ĺ2004 z. z. o rozpočtorných pravidlách veĘnej
správy a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov, VZN
a ustanoveniami iných príslušných právnych predpisov.

4. Zm]uvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre kaŻdÚ zo zmluvných strán po jedno jej
vyhotovenie.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, Že si zńluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu
porozumeli, vyjadruje vôl'u zmluvných strán, nie sú im známe okolnosti, ktoré by robili
zmluvu neplatnou anaznak súhlasu s jej obsahom pripájajú podpisy osôb oprávnených
konať v ich mene.

V Žiline, an^ .!.'r.ť".'ŕ.ł.ĺ.8'...... V Žiline, an^....ó.:'ť-.ł.u(

za poskytovatel'a za prijímatel'a:

lng. Erika Jurinová, predsedníčka
zast. lng. Petrom Weberom, podpredsedom

{,t..' :i,.

'-l
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JUDr ír Golis, primátor

jsk76174
Obdĺžnik


