ZMLUVA
O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z PROSTRIEDKOV OBCE
uzavretá v zmysle
7 ods.4 zákona Č. 583ĺ2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprály s odkazom na VZN obce Lozorno č.5ĺ2012 opodmienkachposkytovania dotácií
z pros‘riedkov obce Lozorno v spojení s ustanovením ý 269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi
~‘

Obec Lozorno
Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
IČO: 00304905
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK34 5600 0000 0032 0374 7001
zastúpená Mgr. Ľubošom Tvrdoňom starostom obce
‚

na strane jednej
(d‘alej aj len „poskytovatel‘“)

a
Mažoretky SOFFI Lozorno
so sídlom Kvetná 13, 900 55 Lozorno

iČO:

42412820

Bankové spojenie: IBAN: SKO6 1111 0000 0012 87‘73 0004
Zastúpené: Dana Hurbaničová, predseda
na strane druhej
(d‘alej len „prijímatel‘)

VLozorne,dňa...~

20l9takto:

ČL I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. V súlade s ustanovením Čl. IJI. ods.2. VZN obce Lozorno Č. 5/2012o podmienkach poskytovania
dotácii z prostriedkov obce Lozorno a zákonorn Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov obecné zastupitel‘stvo v Lozorne dňa
30.01.2019 schválilo poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na základe žiadosti
predloženej prijímatel‘om v kalendárnom roku 2019 v celkovej výške 3.000,- Eur s ciel‘om
podpory športovej činnosti organizovanej prijímatel‘om mažoretiek v Lozorne.
2. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia ~ 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že táto
zmluva sa bude spravovat‘ ustanoveniarni Obchodného zákonníka vjeho platnom znení a platných
právnych predpisov SR a EÚ.
3. Prijímatel‘ si je vedomý skutočnosti, že na poskytnutie finančných prostriedkov mu vzniká
právny nárok len v roku, v ktorom bola zmluva uzavretá a len za podmienok stanovených
všeobecne záväznými právnymi predpismi a v tejto zmluve.

či. II.
PREDMET ZMLUVY
1. Prijimatel‘ sa zaväzuje realizovať svoje činnosti s verejnoprospešným účelom / poskytovat‘
všeobecne prospešné služby pre ktoré sa dotácia v zmysle tejto zmluvy poskytuje, tak ako
je to bližšie špecifikované v Čl. I. v súlade s predloženou žiadosťou o poskytnutie dotácie, za
podmienok uvedených v tejto zmluve a poskytovatel‘ sa zaväzuje poskytnút‘ prijímatel‘ovi za
týmto úČelom finančné prostriedky dotácie v rozsahu a za podmienok podl‘a tejto zmluvy.
‚

2. FinanČné prostriedky dotácie poskytnuté na vykonanie projektu móžu byt‘ použité v roku
2019v lehote urČenej na vyúČtovanie a výhradne alen na účel a v súlade s podmienkami tejto
zmluvy.
3. Finančné prostriedky dotácie budú poskytnuté poskytovatel‘om vo výške 3.000,- Eur.
4. Z f~nančných prostriedkov dotácie smie prijimatel‘ financovat‘ a uhrádzať výlučne a len :
položky rozpočtu projektu predložené v žiadosti o dotáciu alebo výnimočne aj mé výdavky
spojené s naplňaním a dosahovanim
ciel‘ov, pre ktoré sa táto dotácia poskytuje
s predcházajúcim písomným súhlasom starostu obce.
5. Finančné prostriedky dotácie nesmú byt‘ v žiadnom prípade použité na financovanie a úhradu:
-nákup alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
úhradu miezd platov a odmien funkcionárov,
-refundáciu výdavkov uhradených príjemcom v predchádzajúcich rokoch,
-

‚

-splácanie úverov a úrokov z prijatých úverov alebo póžičiek,
-náklady, ktoré sa nedajú preukázatel‘ne doložiť účtovnými dokladmi,
akékol‘vek výdavky, ktorých charakter a účel nie sú v súlade s dobrými mravmi
a účelom podpory z verejných zdrojov obce Lozorno.
-

či. III.
SPÓSOB POSKYTNUTIA A ČERPANIA DOTÁCIE
1 Poskytovatel‘ poskytne prijímatel‘ovi finančně prostriedky na účet prijímatel‘a uvedený v záhlaví
tejto zmluvy a to v platbách ktorých výška a splatnost‘ je dohodnutá takto:
‚

Poradie platby

Výška platby

Splatnosť

.

1.500,-

do 10 dní po podpise zmluvy

2.

1.500,-

do 31.07.2019.

2. Podmienkou poskytnutia každej d‘alšej platby je riadne zúčtovanie predchádzajúcich platieb
v súlade s platnými zákonmi, príslušným VZN a vnútornými predpismi a pokynmi poskytovatel‘a
a to v lehote aspoň 15 dni pred splatnosťou d‘alšej platby. Posledná platba musí byť zúčtovaná
najneskór do 15.12. 2019. Pokial‘ podmienky pre platbu nebudú naplnené v stanovenej lehote
platba prepadá.
3. Právo disponovat‘ s účtom a s prostriedkami vedenými na tomto účte bude mať po celú dobu
účinnosti tejto zmluvy len príjemca a tieto budú až do ich použitia deponované výhradne na jeho
účte.
4.Všetky zúčtovania preukazujúce použitie dotácie poskytovanej podl‘a tejto zmluvy je prijímatel‘
tiež povinný doložit‘ prehl‘adom o výške, spósobe a účele použitia finančných prostriedkov dotácie
a platných pokynov poskytovatel‘a. Originály finančných dokladov sa prijímatel‘ zaväzuje
uchovávat‘ a sprístupniť na žiadost‘ prijímatel‘a alebo ním poverenej osoby v súlade so zákonom
č.43 1/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení najmenej pät‘ rokov od konca roka, v ktorom bola
dotácia poskytnutá
.

5. Pri obstaraní tovarov, služieb a prác, ktoré majú byt‘ uhradené z poskytnutej dotácie, je
prijímatel‘ povinný postupovat‘ s odbornou starostlivosťou riadneho hospodára a tieto obstarávat‘
len za ceny obvyklé alebo nižšie.
6. Poskytnuté f‘inančné prostriedky, ktoré nebudú riadne zúčtované musia byť poskytovatel‘ovi
prijímatel‘om vrátené najneskór do 31.12.2019.

7.Štatuláiiiy oIgáIi p1 íjenicu je povinný priebežne kontrolovať a preventívne usmerňovat‘ použitie
poskytnutých finančných prostriedkov dotácie. Zodpovedá za to, že pridelené prostriedky budú
využívané len v súlade s touto zmluvou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Pokial‘ sám zistí iný stav alebo že prostriedky nie sú využívané efektívne, pozastaví realizáciu
platieb a informuje o tejto skutočnosti bezodkladne poskytovatel‘a.

8. Štatutárny orgán príjemcuje povinný bezodkladne Po torn, ako sa mu to stane známe informovat‘
poskytovatel‘a o torn, že:
a) vjeho hospodárení a finančnej situácii nastal stav, ktorý osobitný predpis definuje ako stav pri
ktororn sa na jeho majetok má alebo móže vyhlásiť konkurz,
b) na jeho majetok začala exekúcia pre pohl‘adávku vyššiu ako 5 000 EURO,
c) dóvodne jestvujú obavy, že stav uvedený v písma) a b) móže nastať.

či. Iv.
SANKCIE, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1. Sankcie za nedodržanie podmienok zmluvy sa budú uplatňovat‘ v zrnysle zák. 583/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov a ustanovenia ~27b zákona ě. 369/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.
2. Nedodržanie podmienok, za ktorých sa dotácia poskytla, sa považuje za porušenie fínančne
disciplíny. Pod nedodržanim podmienok sa rozumie:
a) dotácia (jej časť) bola použitá v rozpore s podmienkami tejto zmluvy;
b) boli porušené niektoré z podmienok tejto zmluvy, za ktorých sa dotácia (jej časť) poskytla
príj emcovi.
3. Pri nedodržaní podmienok uvedených v bode 2, poskytovatel‘ má právo:
a) pozastavif financovanie z dotácie s okamžitou účinnosťou s výzvou na nápravu. Akékol‘vek
čerpanie z prostriedkov dotácie Po prevzatí (doručení) oznámenia o pozastavení financovania sa
považuje za neoprávnené až do momentu prevzatia (doručenia) písomného oznámenia
poskytovatel‘a o ukončení tohto pozastavenia;
b) odstúpit‘ od tejto zmluvy s okamžitou účinnost‘ou a požadovať vrátenie nezúčtovanej časti
vyplatenej dotácie najneskór do 30 dní od doručenia odstúpenia;
c) žiadať vrátenie fmnančných prostriedkov, ktoré boli použité v rozpore s podmienkami zmluvy;
Oprávnenia podl‘a tohto bodu móže poskytovatel‘ využiť jednotlivo alebo aj súčasne v l‘ubovol‘nej
kombinácii.
4. V prípade, že príjemca v stanovenorn rozsahu a lehote nesplní upozornenic poskytovateľa na
porušenie zmluvy poskytovatel‘ je povinný postupovat‘ v súlade s príslušnýrni ustanoveniami
zákona a oznámit‘ túto skutočnosť ako porušenie finančnej disciplíny orgánu, oprávrienému na
‚

ukiadanie a vymáhanie sankcií za porušenie f~nančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami
rozpočtu územnej samosprávy.

5. Poskytovatel‘ si vyhradzuje právo od tejto zmluvy odstúpit‘ v prípade ak vo vzťahu k majetku
prijímatel‘a alebo jemu samotnému vznikne stav uvedený v či. III. ods.8. tejto zmluvy Pokial‘
poskytovatel‘ od tejto zmluvy neodstúpi má právo zadržaf platby a to až do doby, než bude
preukázané, že tento stav už nejestvuje
.

6.Odstúpenie sa realizuje doručením príslušného písomného oznámenia o odstúpení.

ČL V.
ĎAIŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1 Príjemca sa zaväzuje, že prípadné upozomenia a pokyny poskytovatel‘a, ktoré mu budú doručené
alebo inak oznámené, bezodkladne zohl‘adní pri d‘aišej činnosti a vzniknuté nezrovnalosti alebo
prípadný nesúlad s touto zmluvou odstráni bez zbytočného odkladu po doručení predmetného
upozomenia.
2. Príjemca zodpovedá poskytovateľovi za napÍňanie ciei‘ov, pre ktoré bola dotácia poskytnutá.
3. Ak príjemca zistí, že zmluvu nemóže z róznych príčin plniť,je povinný o tom okamžite písomne
informovať poskytovatel‘a.
4. Príj emca je povinný do 15.12. 2019 doručiť poskytovatei‘ovi ročnú správu o napÍňaní ciel‘ov,
pre ktoré bola dotácia poskytnutá a o hospodárení s poskytnutými prostriedkami. Ročná správa
musí tiež obsahovat‘ prehl‘ad o výške, spósobe a účele čerpania frnančných prostriedkov
vypracovaný podl‘a skutočných nákladov a výdavkov.
5. Poskytovatel‘ má právo kontrolovat‘ dodržiavanie podmienok, za ktorých sa poskytli finančné
prostriedky dotácie, ako aj ostatné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na správnosť a účelovosť
poskytnutých finančných prostriedkov. Za týmto účelom je poskytovatel‘ oprávnený vykonať
kontrolu aj priamo u príjemcu. Prijímatel‘je povinný vytvoriť zamestnancom poskytovatel‘a alebo
ním povereným osobám vykonávajúcim kontrolu primerané podmienky na riadne a včasné
vykonanie kontroly a poskytnút‘ im potrebnú súčinnosť a všetky vyžiadané informácie a listiny
týkajúce sa najmä vykonania projektu, stavu jeho rozpracovanosti, špecifikácie použitia
finančných prostriedkov, ich predpokladané d‘alšie použitie. Za týmto účelom je tiež povinný
poskytnúť prístup k svojím knihám bez obmedzenia.
6.Strany sa dohodli, že vo veciach tejto zmluvy budú za ne konať:
Za poskytovatel‘a : Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce
Za prijírnatel‘a:

Dana Hurbaničová

Strany sa zároveň dohodli, že doručenie akejkol‘vek písomnosti, vrátane písomnosti určenej do
viastných rúk bude platit‘ za uskutočnené tiež vtedy ak bude doručené k rukám uvedenej osoby.
Odmietnutie prevzatia písomnosti má účinky doručenia.

7.Prijímatel‘ sa zaväzuje vo svojich verejných prezentaciách ( webovská stránka, profily na
sociálnych siet‘ach, tlačoviny alebo mé obdobné formy ) vhodnou formou uvádzat‘, žejeho aktivity
a činnosť sú financované a podporované aj z finančného príspevku poskytnutého obcou Lozorno.
Poskytovatel‘ je oprávnený vo svoj ich obdobných verejných prezentáciách uvádzať, že činnost‘
prijímatel‘a takýmto spósobom podporuje.

Či. VI.
zÁ‘~nu~Č~É USTANOVENL4
1. Každá zo zmluvnych strán sa zaväzuje písomne a bez zbytočného odkladu oznámiť ostatným
zmluvným stranám všetky zmeny identifikačných údajov, uvedených v úvodnej časti tejto zmluvy,
resp. akúkol‘vek inú zmenu skutočnosti a právnych pomerov, ktoré by mohli mat‘ vplyv na práva
alebo závazky vyplývajúce z tejto zmluvy
2. Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia
3. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom Č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopÍňa
zákon č. 40 1964 Zb. ObČiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a

doplňajú niektoré zákony.
4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane poskytovatel‘ a
jeden rovnopis dostane prijímatel‘.
5. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s ňou ju slobodne a vážne podpisujú.

V Lozorne, dňa

~

2019

poskytovatel‘
OI3EC LOZORNO
900 ~5 LojorflO
C C): 00~0-1005, DIč: 2020643669
I0\N Sk3-1 5600 0000 0032 0374 7(jJi

VLozorne dňa
‚

.4‘

prij ímatel‘

2019

