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zmluua nadot udla
tíčlnnosťdňa; - j -07-2021

Z ML U V A ó. 5g2l2021/OKaŠ
o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

uzatvorená v zrnysle Všeobecne závázného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja
č. 312020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitriansl<eho samosprávneho kraja na podporu
l<ultúry a športu v znení nesl<orších ztnien (d'alej len ,,VZN NSK č, 312020) azákona
č. 58312004 Z,z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niel<torýolr zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

l. posl<ytovatel' dotácie:

Nitriansl<y samosprávny kraj Rázusova 2A, 949 0l Nitra
Zast.: doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda
Oprávnený na podpísanie zmluvy: Mgr. Marián Kéry, podpredseda,

nazáklade plnej moci zo dňa9,04.202l
tČo: l 37861298
Bankovérspojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK64 8180 0000 0070 00315493
(d'a[ej lelr,,poskytovatel"' alebo,,NSK")

a

2. prij íntatel' dotácie:

Obec fIrrstie Hostie l,i 95l 94 }lostie

Zast,: , Mgr. Peter Štepianský, starosta
IC]O: 00307980
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s,
IBAN: SK88 5600 0000 0022 3868 1001
Právna ftlnrta: 80l Obec
(d'alej lerr,.prij ímatel"')

, čt. t.
Predmet zmluvy

l, Prednretonr tejto zmluvy je závázo|< poskytovatel'a poskytnút' prijímatel'ovi účelovo
viazariú dotáciu z rozpočtr.r NSI( Ila podporu ku|túry, a to 7,a splnenia podmienok
uvedcirých r te.ito zmluve.

2. NSK poskyrne dotáciu v súlade s uzneseníln č. 2412021 z26. riadneho zasaclnutia
Zastuiritel'stva NSI( konaného dňa 29. marca 202l,

čl. tl
Výška dotácic a účel jej použitia

l, Posl<1,tovatel' posl<ytne prijírnatel'ovi dotácitr vo výške: 500 €.
Dotiicia sa posl<;,tu.je po rea|izácii projektu, Podmienkou poskytnutia dotácie je
spolufittancovanie projektu žiadate|'onr 1,o výšl<e nrinimálne l0%o zcelkovej hodnoty
projektu uvedenej v žiadosti o poskytnulie dotácie, tzn. vo výške nrininrálne 250 €.

o



5.

6.

7.

l.

2.

3.

Názov projektu, na ktorý sa dotácia poskytuje: Uchovávanie kultúrneho dedičstva
a tradícií na území obce Hostie.
Druh oprávnených nákladov: honoráre pre účinkujúcich, ubytovanie pre účinkujúcich,
materiálno - technické zabezpečenie festivalu DH, materiálno - technické
zabezpečenie folklórneho festivalu, materiálno - technické vybavenie fotklórnej
skupiny Vrštek Hostie.
Dotáciu možno použit'len na bežné výdavky.
Prijímatel' sa zavázuje realizovať projekt v zmysle svojej žiadosti o poskytnutie dotácie
a dodržaí' popis proj ektu.
PrijíInatel'nie.je povinný realizovat'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
sídlonr pre oblasť realizácie projektu, a to ani v náhradnom termíne, najneskór do
31.12,2021.
Zmena termínu realizácie projektu, resp. časti projektu jemožnáv prípade, ak daná aktivita
nie je,typicl<á pre konkrétne ročné obdobie alebo obdobie roka (napr. fašiangy), neviaže sa
ku ko,nkrétnemu dátumu (napr. MDŽ, MDD, sv. Urban,,..).
Prijírrllatel' sď zavázuje prijai dotáciu za podmienok uvedených v tejto zmluve, VZN NSK
č. 3[}020 a Ustnernenia odboru kultúry a športu ÚNSr k uplatňovaniu VZN NSK
č.l12021, l<torým sa menia a dopÍRajú niektoré všeobecne závázné nariadenia
o posl<ytovaní dotácií z rozpočíu Nitrianskeho samosprávneho kraja (d'alej len
,,usmČrnenie OKaŠ").

' 
čt. ltt.

, Podmienky použitia dotácie

Dotácia móže byť použitá len na realizáciu projektu uvedeného v Čl. II, ktorý sa bude
realizovať v roku 2021 a len na úhradu oprávnených výdavkov uvedených v Čt, tt ods. 3.
Prijíryatel' je povinný pri použití dotácie a pri vyúčtovaní dotácie dodržiavať podmienky
uvedené vo VZN NSK č. 312020, v tejto zmluveo vo výzve na predkladanie žiadostí,
v žiarlosti o posky.trrutie dotácie a v usmernení okaš.
Dotáciu nie je možné použiť na úhradu výdavkov uvedených v § 3 ods. l l VZN NSK
č.312020.
Zmena účelu, na ktorý bola dotácia schválená, nie je prípustná.
Dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu, Dotáciu možno použiť do 31. 12.2O2l na projekty
realizované v tenníne od 01,0l .202I -31.12.2O2l.
Prijínlatel' sa zavázvje použiť dotáciu výluěne na účel určený touto zmluvou
aje povinný nakladať s ňou hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
Prijímatel' sa zavázuje, že výdavky vynaložené pri realizácii projektu, ktoré sú
finanpované z prostriedkov dotácie poskytovanej na základe tejto zmluvy, nebudú
duplipitne hradené ziných zdrojov, Ak kzisteniu porušení tejto povinnosti dójde po
poskytnutí ,dotácie, je prijínratel' povinný vrátiť poskytovatel'ovi dotáciu v rozsahu
výdavkov, pri ktorých došlo k porušeniu tejto povinnosti. Ak k zisteniu dójde pred
poskytnutím dotácie, poskytovatel' si .ryhradzuje právo znížiť výšku poskytovanej <lotácie
v roz§ahu výdavkov, pri ktorých došlo k porušeniu tejto povinnosti.
Vprípade, ak prijímatel'poclal žiadosť na ten istý projekt zróznych ciel'ových oblastí,
zróznych prvkov rozpočttt alebo podalo na ten istý projekt žiadosť viacero prijíntatel'ov,
akceptovaná je iba prr,á doručená žiadost' (bez ohl'adu na odbor Úradu NSK a žiad,atel'a),
pričoln rozhodujúce je číslo z podatel'ne Úradu NSK, všetky d'alšie žiadosti na ten projekt
sú vl'radené. Vprípade, ak sa porušenie tejto podmienky zistí pri vyúčtovaní, NSK je
oprávnený neposkytnťrť dotáciu v rozsalru, v akom sa porušenie podmienky zistilo a to pri

4.
5.

8.



9.

,i,,

všetk}ch žiadostiach na predmetný projekt. V prípade, ak sa porušenie podmienky zistí po

vyúčtovaní dotácie, prijímatel' dotácie je povinný navýzvu NSK vrátiť poskytnutú dotáciu

v rozsahu, v akom sa porušenie podmienky zistilo a to pri všetkých žiadostiach na

predrnetný projekt.
Prijínratel' je povinný v príslušných propagačných materiáloch, na oficiálnej webovej

stránl<e, na všetkých pozvánkach a ostatných tlačovinách urěených k danému projektu

a na dobre viditel'nom mieste v priestoroch, kde sa projekt bude realizovať uviesť:

..Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja". To Sa

nevzt"ahuje na projekty realizované pred podpisom zmluvy. V takom prípade, prijímatel'
bude' o podpore projektu Nitrianskym samosprávnym krajom preukázatel'ne informovať
laicl<ťt alebo odbornú verejnost' primeraným a dostupným spósobom.

''-
. i. C|.Iv
i Vyúčtovanie

Prijímatel' je povinný vykonať vyúčtovanie schválenej dotácie yrátane spolufinancovania
do 30 dní od zrealizovania projektu, resp. zrea|izovania poslednej aktivity projektu.

V prípade, ak projekt bol realizovaný pred nadobudnutím účinnosti zmluvy, prijímatel' je

povinný vykonať vyúčtovanie najneskór do 30 dní od nadobudnutia úČinnosti zmluvy.
Projekty realizované v decembri 2021 musia byť vyučtované najneskór do 15januára

zO22., v prípade uplatnenia postupu podl'a ods, 8 tohto ělánku, prijímatel' je povinný
vykonať vyúčtovanie v termíne do 15.01.2022.
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie je možné vykonať elektronicky prostredníctvotn

Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk) cez elektronickú službu

,,Všeobecná agenda".
Na v:lúčtovanie predložené e-mailom alebo zaslané poštou a na vy,účtovanie predložené

po určenom termíne sa nebude prihliadať abude to považované za porušenie Zmluvy.
Prijírnatel' je povinný predložit' vyúčtovanie riadne a včas, tzn, tak, aby bola dodržaná
lehotp v zrnysle ods. l.
Prijímatel' je povinný vyl<onať vyúčtovanie z7 d9lyZ1nia podmienok stanovených touto

znrluÝou, VZN NSK ě. 312020 a usmernenia OKaS. Prijímatel' je povinný v rámci
vyúčrovania dotácie preukázať, že doíácia bola jednoznačne použitá v priamej súvislosti
s podporovanou činnosťou, a že náklady boli pre realizáciu projektu nevyhnutné. V
prípade nedodržania uvedenélto si poskytovatel'dotácie vyhradzuje právo takto žiadané
finančné prostriedky vylťrčiť z rozpočtu projektu azpredloženého vyúčtovania. V prípade
pochybností o oprávnenosti predlcrženýclr výdavkov, prijímatel' dotácie je povinný
pred ložiť d'alši e doklady preukazuj úce oprávnenosť vynaložených výdavkov.
Prijírnatel' je povinný predložiť vyúčtovanie tak, aby obsahovalo všetky listinné dókazy
preukazujúce účel použitia dotácie a skutočnosti vzťahujúce sa na použitie dotácie, a to:

a) doklady orealizácii projektrt,(plagát, pozvánka,...) + fotodokumentácia zrealizácie
projektu,

b) finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie a spolufinancovaniao
c) ťotodokumentácia výdavkov- zakúpených vecí - v prípade výdavkov pocll'a § 9 ods. 3

písm. c), h), i), k) VZN NSK é.312020,
d) fotodokumentáciu <r propagácii NSK podl'a Čt. ttt. ods. 9 zmluvy.
Finančné vyúčtovanie dotácie predkladá prijímatel' len na predpísanom formulári,
zvere.jnenorn na lvebovom sídle NSK. V rámci finančného vyúětovania je
potre!né pri|ožiť ako prílohu elektronického podania:
a) v,l,plnený formulár vyttčtovania,
b) čitatel'né, 'skeny dokladov preukazujúcich použitie dotácie najmá faktúry,

pokladničné doklady s náležitosťami podl'a § 71 zákona ě, 22212004 Z. z. o dani z
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pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zmluvyo objednávky, dodacie listy,
preberací protokol, výpisy z úétu o bezhotovostných platbách, a pod.. Prijímatel' je
povinný vyznačiť na origináloch účtovných dokladov ,,hradené zdotácie NSK -
ku ltúra" a naskenovat' takto oznaěené doklady.

Elektronické podanie vyúčtovania musí byt' platne podpísané.
Prijímatel'si móže vo vyúčtovaní dotácie uplatniť len oprávnené výdavky, ktoré boli
uhradené v období od 0l ,0l ,2021 do 3l .l2.202l ,

S- Prijímatel' m6že požiadat' o vyúčtovanie oprávnených výdavkov bez realizácie projektu
len vtedy, ak:
a) projekt nemohol realizovat'ani v náhradnom termíne do konca roka2021, a
b) vynaložené výdavky sú dóležité, relevantné a využitel'né pre činnosť prijímatel'a aj

,v d'alšom období (napr. ušitie krojov, nákup hudobných nástrojov, športového
náradia a náčinia, dresov,...- v zmysle žiadosti a zmluvy).

Prijímatel' je povinný svoju žiadost' o akceptovanie takýchto výdavkov riadne zdóvodniť.
V prípade nesplnenia podmienok pod|'a písm..a) a b), žiadosť bude zamietnutá. O splnení
podmienok rozhoduje odbor kultúry a športu ÚNSr.
Nie je možné akceptovat' výdavky za činnosti, ktoré neboli poskytnuté alebo realizované
(napr.prenájom, poskytnutie služby, vecné ceny, ubytovanie, cestovné, odmena,,..).

9. prijínnatel' berie na vedomie, že oprávnené výdavky sú výdavky, ktoré priamo súvisia
s realizáciou projektu, aže neoprávnené výdavky sú všetky výdavky, ktoré sú v rozpore
so schválen;inri oprávnenými výdavkami podl'a Čl. tl te.lto zmluvy.

l0. Prijímatel' dotácie je povinný zabezpečiť, aby všetky účtovné doklady predkladané
v ránici vyúčtovania boli čitatel'né, úplné, zrozumite|'né (obsahová ajazyková stránka)
a jednoznačné, Poskytovatel'si vyhradzuje právo odmietnuť doklady, ktoré nespÍRa.lú čo
i len jednu z uvedených podmienok,

l l. Poskýtovatel' si vyhradzuje právo vyžiad,ať si k nahliadnutiu originály dokladov
a prijímatel' dotácie je povinný v určenej lehote predložiť vyžiadané doklady. V prípade,
ak prijímatel'nepredloží v určenej lehote vyžiadané doklady, poskytovatel'si vyhradzuje
právo neposkytnúť dotáciu.

l2. Ak je prijímatel'platcom DPH za oprávnený výdavok sa bude považovať iba výdavok bez
DPH.

' čt. v.i ,' poskytnutie dotácie

:l, Poskytovatel' poskytne prijímatel'ovi dotáciu výlučne bezhotovostne na bankovy účet,
ktorého rnajitel'om je prijímatel', uvedený v záhlaví tejto zmluvy, najneskór do 20
kalendárnych dní po ukončení vyúčtovania projektu.

:. \SK si vyhradzuje právo nepoukázat'prijímatel'ovi schválenú dotáciu, ak:
a) prijímatel'nepredloží vyúčtovante v riadnom termíne a riadnym spósobom,
b) prijímatel'nedodrží podmienky dohodnuté v zmluve,
c) dotácia bude použitá v rozpore s touto zmluvou,
d) prij ímatel' nedodrží povinnosti vypl;ývajúce z tejto zmluvy,
e) Prijímatel'neumožní vykonať kontrolu v súlade s platnými právnyrni predpismi,
t) prijímatel'ukončí svoju činnosť v termíne pred použitím clotácie,
_g) prrjímatel'nemá voči NSK vyrovnané všetky závázky,
h) sa preukáže, že v dokumentoch súvisiacich s použitím dotácie prijímatel' uviedol

nepravdivé údaje,
i) prij ímatel' stratí spósobi losť prij ímatel'a verejných prostriedkov.

-:. Doúcia bude kráte?rá vo výške:
a) ktorá bola vyčíslená ako neoprávnený výdavok predloženého vyťtčtovania,



b) r, ktorej prijímatel'sclrválenú dotáciu nevyčerpal,
c) ktorá je v rozpore s tortto zmluvouo VZN NSK ě. 312020, žiadosťou o poskytnutie

dotácie a usmernenírn okaš.

čt. vt.
Kontrola použitia dotácie a sankcie

prijímatel' je povinný umožniť, aby poverené osoby mohli skontrolovať, či boli dodrŽané

zmluvné podmienky a či je projekt realízovaný v súlade so žiadosťou o poskytnutie

Jr-rtácie.
\SK si vyhra<lzuje právo kontroly aktivít podporovaného projektu na mieste realizácie

alrivít. V prípade, ak sa zistí, že projekt nebol realizovaný v súlade s predloŽenou

žiadosťou o poskytnutie dotácie (popis projektu), NSK si vyhradzuje právo neposkytnúť

dotáciu.
Prijímatel' prehlasuje, že sije vedomý, že dotácia sú verejné flnančné prostriedky. PouŽitie

dotácie v rozpore s určeným úěelom, nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie
,Jotácie, porušenie podmienok a pravidiel, za ktorých bola dotácia poskytnutá sa povaŽuje

za por:ušeniel finančnej disciplíny a podlieha sankciám podl'a § 3l zákona č. 52312004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoých zákonov
r 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. 35712015 Z.z. o finančnej kontrole a audite

a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov. Prijímatel' sa
zavázuje umožniť poskytovatel'ovi a kontrolným orgánom Slovenskej republiky výkon
finanČnej kontroly a zavázuje sa byť súčinný pri vykonávanej kontrole.

čt. vn.
Odstúpenie od zmluvy

znlluvy zo strany prijímatel'a sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a poskytovatel'
je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

] Odsrupenie od zmluvy je potrebné druhej zmluvnej strane oznámiť písomne. Odstúpením
u.d zmluvy zmluvazaniká doručením písomného prejavu o odstúpení od zmluvy druhej

zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

" čt, vm.
záverečné ustanovenia

: -, .;-,lltel' sazavázule šírit'dobré meno NSK počas realizácie projektu trvedetrého v Čl.
, ,:.i :,l ztll lu vy.

!_,1.]]ť r,zt'ahy, l<toré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve, sa riadia Občianskyrn
_,.. ,,:iíkoIn v platnom znenÍ.

: .":,rtel'podpisorrr znlluvy potvrdzuje, že sa riadne oboznámil so znenínl VZN NSK
_ _ _\),

::e litel'nou súčast'ott te,ito znrluvy .ic prílolra č, 1: ,,Usmenlenie č, I12021 k
,, - ..lt arliLt dotácie na podporu kultúry z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja".



Pri.iínlatel' je povinný každú zmenu úda.iov písomne nahlásit' poskytovatel'ovi (na odbor
iul:ťrry a šuortu Uradu NSK) do 7 dní od rozhodujúcej skutočnosti (zmena názvu
::;_'l:::aiel'a štatutárneho zástupcu/čísla účtu/sídla, a pod.) apriložiť fotokópiu príslušného
:_l :J: rpotrrdenie o bankovom útčte, menovací dekrét,.,,).
,/.., , -l ne slran\I sa dohodli, že meniť a doplňať túto zmluvu možno len po vzá.jomnej
::-_J- zmluvných strán fornrou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré sa stávajú po
-- :- -:,slníneoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy.

a l rovnopis poskytovatel'.
Zmluvné strany prehlasujú, 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.
Keďže znenie tejto zmluvy je v plnom súlade s ich prejavenou vól'ou, túto na znak súhlasu
po jej prečítaní vlastnoručne podpisujú.
Zmluva nadobúda p|atnost' jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a úěinnosť dňom
nasledujúciin po dnijej zverejnenia na webovom sídle NSK.

22 -|16- 2021

Mgr; Peter,
starost:t, Hošt Nitrianskeho samosprávneho kraja

splnomocnenec

<_/ Mgr. Marián Kéry
podpredseda
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