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Z ML U V A č. 1100t2021/OKaŠ
o poskytnutí dotácie na podporu športu

uzatvorená v zmysle Všeobecne záváz,ného nariadenia Nitrianskeho sanlosprávneho kraja
č. 312020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporr,r

kultťrr1, ir športu v znení neskorších zmien (d'ale.i len ,,VZN NSK č. 312020) azákona
č. 583/2004 Z.z, o rozpočtových pravidlách úzernnej sanrosprávy aozmene adoplnení
niel<torýr:h zákorrov v znení nesl<orších predpisov medzi zmluvnými stranami:

1. poslry tovatel' dotácie:

Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A,949 01 Nitra
Zast,: doc, Ing. Milan Belica, PhD., predseda
Oprávnerrý na podpísanie zmluvy: Mgr. Marián l(éry, podpredseda,

nazáklade plnej rrioci zo dňa9, aprí|a202l
ICO: 37861298
Banl<ovélspo.ienie: Štátna pokladnica
tt]AN: SK64 8180 0000 0070 0031 5493
(<1'alej lerr,.poskytovateI"' alebo ..NSI(")

a
2. prij ínratel' ciotácie:

Obec Hostie Hostie 1

951 94 Hostie

Z,ast; , Mgr. Peter Štepianský, starosta
tčo: 00307980
I}ankové spo.jenie: Prima banka Slovensko, a. s,
IBAN: SK88 5600 0000 0022 3868 100l
Právna fr:rma: 80l Obeo
(d'ale.i len,,prij ímatel"')

čt. t." l' 
Predmet zmluvy

i

l, Preclmetom tejto zmluvy jezávázok poskytovate|'a poskytnúť prijímatel'ovi účelovo viazaníl
dotáciu zrozpoětu NSK na podporu športu, ato za splnenia podmierrok uvedených v tejto
zmluve.

?-. NSK poskytne dotáciu v súlade s uznesením č. 24l202l z26, riadneho zasadnutia
Zastul;itel'stva NSK konaného dňa 29. marca 2021,

čt. rt
Výška dotácie a účel jej použitia

l. Poslq,tovatel'poskvtne prijímatr:l'ovi dotáciu vo výške: 500 €.
Dotácia sa poskytu.je po realizácii projektu. Podmienkou poskytnutia dotácie je
spoluíinaneovanie projel<tu žiadatel'otn vo výške minirnálne |0%o z,celkovej hcdnoty
projektr,r uvedenei v žiadosti tl poskyttttttie dotácie, tzn. vo výške minimálne 250 €.

Y



4.

l.

6.

Názov projektu, rra ktory sa dotácia poskytuje: Podpora tradičného športového podujatia
a rozvoj športových aktivít v obci.
Druh oprávnených nákladov:

- materiálno - technické zabezpečenie pretekov,
- meranie a spracovanie qfsledkov,
- športové trofeje, diplomy, ocenenia,
- ubytovanie,
- upomienkové predmety pre účastníkov z družobnej obce,
- materiálno - technické dovybavenie športoqfch ihrísk v obci,
- , športové náradie a náčinie.

Dotáciu možno použit'len na bežnévýdavky.
Prijímatel' sa zavázuje realizovať projekt v zmysle svojej žiadosti o poskytnutie dotácie
a dodržaí' popis projektu.
Prijímatel'nie je povinný realizovať všetky aktivity projektu v prípade, a to len v prípade, ak
danú aktivitu nebolo možné realizovať v dósledku vyhlášky vydanej Úradom verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky, resp, regionálnym úradom verejného zdravotníctva so
sídlom pre oblasť realizácie projektu, a to ani v náhradnom termíne, najneskór do
3L12,202l.
Zmena termínu realizácie projektu, resp, časti projektu je možnáv prípade, ak daná aktivita
nie je typická pre konkrétne ročné obdobie alebo obdobie roka (napr, fašiangy), neviaže sa
ku korikrétnemu dátumu (napr. MDŽ, MDD, sv. Urban,...).
Prijírnatel' sa zavázuje prijať dotáciu za podmienok uvedených v tejto zmluveo VZN NSK
Č.3lZ020 a Usmernenia.odboru kultúry a športu ťrNSr k uplatňovaniu VZN NSK č. l/20zl,
ktoryrrr sa trienia a doplňajťr niektoré všeobecne závázné nariadenia o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (d'alej len ,,usmernenie OKaŠ'').

čt. ur.
Podmienky použitia dotácie

Dotácia móže byť použitá len na realizáciu projektu uvedeného v Čl. Il, ktory sa bucle
realizovat'v roku 202l a len na úhradu oprávnených výdavkov uvedených v Čt. tt ods. 3.
Prijírrratel' je povinný pri použití dotácié a pri vyúětovaní dotácie dodižiavať podmienky
uvedené vo VZN NSK č. 312020, v tejto zmluveo vo výzve na predkladanie žiadosti,
v žiarlosti o poskytnutie dotácie a v usmernení OKaŠ.
Dotál;iu nie je možné použiť na úhradu výdavkov uvedených v § 3 ods. 11 VZN NSK
č.3lž,n20.
ZmeÁaúčelii, na ktory bola dotácia schválená, nie je prípustná.
Dotábia podlieha ročnému zúčtovaniu. Dotáciu rnÓZno použiť do 3l . 12.202l na projekty
realizované v termíne od 01.0l .2021_ 31.12.2021.
Prijímatel' Sa zavázuje použiť dotáciu výlučne na úěel určený touto zmluvou
a je povinný nakladat' s ňou hospo dárne, efektívne, účinne a účelne.
Prij Ínratel' sa zavázuje, že uýdavky vynaložen é pri realizácii projektu, ktoré sú financované
z Prostriedkov dotácie poskytovane.i na základe tejto zmluvy, nebudú duplicitne hradené
z inýlh z.lrojoy, Ak k zisteniu porušení tejto povinnosti dójde po poskyinutí dotácie, je
Prijínratel'povinný vrátiť poskytovatel'ovi dotáciu v rozsahu výdavkov, pri ktoqých došlo
k PoruŠeniu tejto povinnosti. Ak k zisteniu dójde pred poskytnutím dotácié, poskýovatel'si
vYhradzuje Právo znížiť výšku poskytovanej dotácie v rozsahu výdavkov, pii t,to.,y.n aosto
k porušeniu tejto povinnosti.
V PríPade, qk. prrjírnatel' podal žiadosť na ten istý projekt zr}znych ciel'ových oblastí,
ZrÓZnYcll Prvkov rozpoČtu alebo podalo na ten istý projekt žiadosť viacero prijínratel'ov,
akceptovaná je iba prvá doručená žiadosť (bez ohl'adu na odbor Úradu NSK a liudat"l,u1,,
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PriČonl rozhodujúce je ČÍslo z podatel'ne Úradu NSK, všetky d'alšie žiadosti na ten projekt
sú vYradené. V PríPade, ak sa porušenie tejto podmienky zistí prl vyuttovaní, NSK je
oPrávnený nePoskYtnút'dotáciu v rozsahu, v-akom sa porušenie podmienky zistilo a to pri
t'Šetkých Žiadostiach na Predmetný projekt. V prípade, ak sa porušenie podmienky zistí por'l'ÚČtovaní dotácie, Prijímatel'dotácie je povinný-navýzvuNSK vrátiť poskytnutú dotáciu, rozsahu, v akom sa porušenie podmienky zistilo' a to pri vSetkli|h áadostiach napredmetný pro.iekt.

9, Prijínratel' ie Povinný v príslušných propagačných materiáloch, na oficiálnej webovej
stránke, na VŠetkých pozvánkach á ostatnychllačóvinách určených k danému projektu a nadobre viditel'nom mieste v Priestoroch, kde sa projekt bude realizovať uviesť: ,,Realizovanés ÍlnanČnou PodPorou Nitrianskeho samospráun.ho kraja". To sa nevzťahuje na projekty
realizované Pred PodPisom zmluvy. V takom prípade, p"rijímatel' bude cl poápor. projektuNitrianskyrn samosprávnyrn krajom preukážatól,ne informovat, laickú alebo odbornúverejnosť primeraným a dostupným spósobom.

čt. ry
; Vyúčtovanie
,j

l, Prijírriatel'.je Povinný vYkonať vyúčtovanie schválenej dotácie vrátane spolufinancovaniado 30 dní od zrealizovania projektu, resp. z,realizovania poslednej aktivity projektu.V PríPade, ak Projekt bol realiiováný pred nadobudnutím účinnosti zmluvy, prijímatel, je
Povinný vYkonať vyúČtovanie najneskbr do 30 dní od nadobudnutia účiňnásti zmluvy.ProjektY realizovanév decembri2021 musiabyt'vyúčtovanénajneskórdo 15.jan uára2022.V PríPade uPlatnenia postupu podl'a ods. 8 tonto etantu, prijímatel, je povinný vykonaťvyúčtovanie v termíne do 15.01.2022.

2, lYÚČtovanie Poskytnute.i 
. 
dotácie je možné vykonať elektronicky prostredníctvom

Ustredného Portálu verejnej správy (www.slóvensko.sk) cez elektronickú službu
,,Všeobecná agenda''.

3.

urČenom terrníne sa nebude prihliqdať ubud. to po*žované za porušenie Zmluvy,Prijírlatel' je Povinný Predložiť vyúčtovarrie riadne avčas, tzn. tak, aby bola dodržanálehota v zmysle ods, l.
4, Prijírlatel' j!*P9uilť vykonat' vyúčtovanie za dodržanta podmienok stanovených toutozInluýou. VZN NSK Č. 312020 a usmernenia OKaŠ, Prijímatel' je povinný v rámcivYÚČl,ovania dotácie Preukázať, že d,otácia bola jednoznačně použitá u p.iur.; súvislostis PodPorovanou Činnosť ou, a Že náklady boli pre 

"realizáciuprojektu 
nevyhnutné. V prípadenedodrŽania uvedeného si Poslcytovatel'dotácie vyhradzuje právo takto žiad,ané finančné

Prosti,ieclkY. vYlúČiť. z roŽpoetu projektu u . pi"a,rczJného vyúčtovania. V prípade
PochYbností o oPrávnenosti predloŽených výdavkov, prijímate|, dotácie je povinný

_ predlgžit' d'aIšie doklady preukazujúce oprávneňo st' vyn'alážených výdavkov.5, Prijínratel' je Povinný predložit' výúčtovanie tak, abý obsahovalo všetky listinné dókazy
Preukazu-júce ÚČel PouŽitia dotácie a skutočnosti vzťihujuce sa na použitie dotácie, a to:a) d9klady orealizácii projektu (plagát, pozvánka,,.,i i roroaokumentácia zrealizáciepfojektu,

?] |nalele vyúčtovanie poskytnute.j dotácie a spolufinancovaniaoc) totodokumentácia výdavkov- zakúpených vecí - v prípade výdavkov podl,a § 9 ods. 3. |Ísm. c), h), i), k) VZN NSK č. 3/2020,
d) fotodokumentácitr o propagáciiNSK podl'a Čt, ttt. ods, 9 zmluvy.6, FinanČné vYÚČtovanie dotacře predkladá prijímate|' len na predpísanom formulári,zverejnenotn lta webovorn sídle NSK. V ránrc.i dnančného vyúčtovania je potrebné priložit,ako prílohu elektronického podania:



a) r,),plnený ťonnulár vyúčtovania,
b) Čitatel'né skeny dokladov preukazujúcich použitie dotácie najmá faktúry, pokladničnédokladY s náleŽitost'ami podl'a § 71 zákoni ě.222/2.004 Z. z, o dani zpridanejhodnotyv znení neskorŠÍch PredPisov, zm|uvy,.objednávky, dodacie listy, preberací protokol,výPisY 'zúčtu o bezhotovostných.piatbach, upoj.. pri;imatel,řil;l";/vyznačiť 

naorigináloch Účtovnýclr dokladov ,,lriadené , aátaii" NsK - šport,, a naskenovat, taktooznačené doklady.

_ Elektronické podanie vyúčtovania musí byt'platne podpísané.
Prijímatel' si móŽe vo vYúčtovaní dotácie"upiatniť řn-opraun.né výdavky, ktoré boliuhradené v období od 0l ,0 l .202l do 3 l. 12.20^ .8' Prijímatel' m6Že PoŽiadat' o vYúčtovanie oprávnených výdavkov bez realizácie projektu lenvtedy, ak:
a) projekt nemohol realizovat'ani v náhradnom termíne do konca roka 2021, ab) vYnaloŽené výdavkY sú dÓleŽité, relevantn" uryužiael'né pre činnosť prijímatel,a ajY d'alŠom období (naPr, nákup športových potrieÚ, náradia,náčiniu, a.eň - v zmysležiadosti a zmluvy),

PrijíPatel' je Povinný svoju Žiadosť o.akceptovanie takýchto výdavkov riadne zdóvodnit,.V PríPade nesPlneniá Podmienok nodl3 eísm:.1i:_9j, zi.a"u,bude zamiei""ú. o splnenípodmienok rozhoduje odbor kultúry a športu ÚNSrc.
Nie je moŽné akcePtovat' výdavky začinnosti, ktoré neboli poskytnuté alebo realizované(napr, prenájom, poskytnutie služ6y, vecné ceny, ubytovanie, cestovné, odmena,...).9' Prijílnatel' berie na vedomie, z" oprav.ne:rý 

"ýá;ťy,.i.-uyauuty, ktoré priamo súvisias realizáciou Projektu, aŽeneoprávnené vydaykr sn vsetky výdavky, ktoré sú v rozpore so
, ^ 

sch.válenými oprávnenýmivýdávkami poál'u ei. il.:i",ár*y.l0, Prijímatel'dotácie.je povinný zabezpečií',aby vsetky úotovne doklady preclk1adané v rámcivYÚČťovania boli čitatel'rié, úpiné,. z.rozumiterné (obsaho ,a ' i:l-viára strán1<a)a jedrroznaČné, PoskYtovatel'si výhradzuje právo oJ*i.inur doklady, ktoré nesplňajú čoi len.iednu z uvedených podmienók,
l l, poskytovatel' si 

. 
vyhradzuje právo vyžiadat, si k nahliadnutiu originály dokladova Prijímatel'clotácie je povinný v určenejiehote prJlo;iif,yziadanédoklady, V prípade, ak

il$§T:ffi il",l!í: 
v u rčen éj l eh ote, ý ziua unéa o t t aay, páskytovate r, i uýl,.uaruj e právo

l2, Ak je, Prijírnatel' Platcom DPH za oprávnený výdavok sa bude považovat, iba výdavok bezDPH,

čt. v.
: Poskytnutie dotácie

l' PoskYtovatel' PoskYtne prijímatel'ovi dotáciu výlučne bezhotovostne na bankový účet,ktoriho majite|'om ;e prilimatel', uvedeny uŽaiiuii t.;to ,rluvy, najneskór do 20^ kaleridárnych dní po ukončení vyúčtovania projektu. 
'-J

2, NSK si vyli radzujepl?u9, nepou?ázať prijímatel'ovi schválenú dotáciu, ak:a) prijímatel' nepredlo zí vyúčtovanie'v iiadnom termírre a riadnym spósobom,b) prijímatel'nedodr.ží podnrienky dohodnuté 
";i;;; 

"
c) dotácia bude použitá v rozporó s touto zmluvou,
d) 'prijímatel' 

nedodží povinnosti vyp'ývajúce z tejto zmluvy,e) prijímatel'neumožní vykoltat'torurótu 
" 

,,ll"o.', piá'rymi pravnymi predpismi,D prijímatel'ukončí svojú činnosť v termíne pred použitím dotácie,g) prijírnatel'nem.á voeiŇSK vyrovnané všetily ;{rá;i;,h) sa PreukáĚe, Že v dokumentoch sťlvisiacich , pořitirn dotácie prijímatel, uviedolnepravdivé údaje,



i)'prij imatel' stratí spósobilosť prij ímatel'a verejných prostriedkov.
Dotácia bude krátená vo výške:
a) ktorá bola vyčíslená ako neoprávnený výdavok predloženého vyúčtovania,
b) v ktorej prijímatel'schválenú dotáciu nevyěerpal,
c) ktoráje v rozpore s touto zmluvou, VZNNSK č.312020, žiadosťou o poskytnutie dotácie

a usmernením OI(aŠ.

čt. vl.
Kontrola použitia dotácie a sankcie

Prijímatel' je povinný umožniť, aby poverené osoby mohli skontrolovať, či boli dodržané
zmluvné podmienky a či je projekt realizovaný v súlade so žiadosťou o poskytnutie dotácie.
NSK si vyhradzuje právo kontroly aktivít podporovaného projektu na mieste rea|izácie
aktivít. V prípade, ak sa zistí, že projekt nebol realizovaný v súlade s predloženou žiadosťou
o poskytnutie dotácie (popis projektu), NSK sivyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu.
Prijímatel'prehlasuje, že sije vedomý, že dotácia sú verejné finančné prostriedky. Použitie
dotacie v rozpore s určeným účelom, nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie
dotácie, porušenie podmienok a pravidiel, za ktorych bola dotácia poskytnutá sa považuje
za porušenie finančnej disciplíny apodlieha sankciám podl'a § 3l zákona ě.52312004 Z.z,
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoqých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Kontrolu dodržania použitia dotácie na určený účel, ostatných podmienok použitia dotácie
a d'alších podmienok dohodnutých v zmluve, ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej
realizácie podporeného projektu žiadosti je oprávnený vykonať poskytovatel' a kontrolný
orgán Slovenskej republiky v zmysle zákona ě. 357/2015 Z.z. o finaněnej kontrole a audite
a o zrnene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Prijímatel' sa
zavázyje umožniť poskytovatel'ovi a kontrolným orgánom Slovenskej republiky výkon
finančnej kontroly a zavazuje sa byť súěinný pri vykonávanej kontrole.

. ou.,onÍ,|i.u# zmluvy

Zmlrrvné strany sa dohodli, že akékol'vek porušenie povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy zo strany prijímatel'a sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a poskytovatel' je
oprávnený od zmluvy odstúpiť.
Ods$penie od zmluvy je potrebné druhej zmluvnej strane oznámiť písomne. Odstupením
od zmluvy zmluva zaniká doručením písomného prejavu o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej stfane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

čt. vnl.
záverečné ustanovenia

Prijímatel' sazavdzuje šíriť dobré meno NSK počas rcalizácie projektu uvedeného v Čt. U.
rejto zmluvy.
Ostatné vzí'ahy, ktoré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve, sa riadia Oběianskym
zákonníkom v platnom znení.
hijírnatel' podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa riadne oboznámil so znením VZN NSK
r,=. 3 2020. 

"\eoddelitcllsou súčasťou tejto zmluvy je príloha č, l: ,,Usmernenie ě. ll202l k vyúětovaniu
dotácie na podporu športu z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja".

l.

-



Priiímatel' je Povinný každú zmenu údajov písomne nahlásit' poskytovatel,ovi (na odborkultúry a ŠPortu Úradu NSK) do 7 ďní od rozhodujtce; skutolnosti (zmeia názvu
rrij Ínratel'a/ Štatutárneho zástupculěísla účtu/sídla, a pod.; a pritožit, fotokópiu prislušného
dokladu (potvrdenie o bankovom účte, menovací dekrét,.,.). 

'

Zmluvné stranY sa dohodli, že meniť a dopÍňat'túto zmluvu možno len po vzájomnej
dohode zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré ru.tauu.l,i po ichpodpísaní neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.
Zmluva je vYhotovená v dvoch rovnopisoch,, zktorých l rovnopis obdňí prijímatel,
a l rovnopis poskytovatel'.
Zrnluvné StranY PrelrlasujÚ, Že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovol,ne , že prejav
ich vóle je slobodný, váŽny, určitý azrozumitel'ný aže sú na právne úkony plne spósobilé.
Ked'Že znenie tejto zmluvy je v plnom súlade s ici prejavenou vól'ou, tútona znaŘ súhlasu
po jej prečítaní vlastnoruěne podpisujú.
Zmluua nadobúda Platnost' jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňomnasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle NSť.

llxn'
2l, -06- 
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V Nitre

}

\

l

,/

',/ 1

!L
.gr. Marián Ké;

podpredseda

Mgr. Peťer štepfl
slárosta obce
/ I-{ostie samosprávneho kra.ja

splnomocnenec


