
ZMLUVA o PoSKYTNUTĺ DoTÁctE ć' 13t2o22totl(1.11
uzatvorená podl'a s 51 občianskeho zákonníka a Všeobecného záväzného nariadenia
Žilinsrého samosprávneho kraja číslo 63/2019 o poskýovaní dotácií zvlastných príjmov

Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č'1, Dodatku ć,.2 a Dodatku č. 3
(d'alej len,,zmluva')

medzi týmito zmluvnými stranami:

Žillnský samosprávny kraj
Komenského 2622148' 011 09 Zilina
lng' Erika Jurinová, predsedníčka
37 808 427
2021626695
samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
SK95 8180 oooo oo7o 0o5o 3697, Štátna pokladnica
(d'alej len,, poskytov atel"')

Poskytovatel':
sídlo:
v zastúpení:
rco:
DlČ:
právna forma:
bankové spojenie:

a

Prijímatel' (obchodné meno, názov): obec Staškov
sídlo: Jozefa Kronera 588,023 53 Staškov
v zastúpení: |ng. Ladislav ŠimÖisko, starosta
lČo: 00 31 4 293
právna forma: obec (obecný úrad)
bankové spojenie: SK81 5600 0000 0002 7961 5001, Prima banka

Slovensko, a.s.
(d'alej len,,prijímatel")

v tomto znení

A: Podmienky poskytnutia a použitia dotácie

CI. I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie a pouŽitie schváleného nenávratného finančného
príspevku - pridelenej dotácie (d'alej len ,,dotácla") prijímatel'ovi z rozpočtu poskýovatel'a
z dotačného programu Regionálne dotácie, na základe Žiadosti prijímatel'a o poskytnutie

dotácie doručenej poskytovatel'ovi dňa 21'03.2022 (d'alej len ,,žiadost") na základe
zverejnenej výzvy poskytovatel'a na predkladanie žiadostí- o poskytnutie dotácie
z ootäeneńo programu Regionálne dotácie z vlastných pr'ljmov Žilinského samosprávneho
kraja na rok 2022 ć,. 1t2022 (d'alej len ,,výzva") vo výške a na účel a za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.

1

cl. il.
Výška dotácie a jej splatnost', účel použitia

Poskytovatel'sa zaväzuje poskýnÚt'prijímatel'ovi dotáciu vo rĺýške 1700,- € (slovom
jedentisícsedemsto EUR) na účel účasti na financovanĺ spoločných úloh v záujme
rozvoja územia Žilinského samosprávneho kraja, v oblasti podpory spolupráce pri
organizovaní športových, voľnoěasových a kultúrno-spoIočenských aktivĺt a
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/flq?nja podmienok pre ich rozvoj na podporovanú činnost's názvom ,,Korenov pohár
- tradičný medzinárodný futbalorný turnaj v Staśkove" (d'alej len ,,podporovaná činnäst,)'

2' Poskýovatel' sa zaväzuje poukázat' prijímateľovi dotáciu vo výške uvedenej v bode 1'tohto článku zmluvy bezhotovostne - ná jeho číslo Účtu uvede né v záhlaví tä;to zmluvy(d'alej len ,,ÚčeÚ prijímatel'a") do 20 kaleńdárnycn ońioo účinnosti tejto zmluvy.

3' Prijímatel' dotáciu prĺjíma a zaväzuje sa dotáciu pouŽit' len na realizáciu podporovanej
činnosti a |en na úhradu oprávnených výdavkov uvädených v bode 4. tohto článi<u zmluvyza podmienok uvedených v tejto zmluve a vo uýzve.

4' Prijímatel' sa zaväzuje dotácĺu pouŽit' na Úhradu výdavkov podporovanej činnostĺ, a to napropagáciu, trofeje pre tímy a jednotlĺ_vcov (poháre a ocenenia), občerstvenie a prenajoń
ozvučovacej a prenosovej techniky (dälej len ,,výdavký,)'

5' Prijímatel'prehlasuje, Že podporovaná činnost'nebola organizovaná v súčinnosti aialeboza podpory politických strán, politĺckých hnutí a ich koaliciĺ a ani za Účelom propagácie
politických strán, politických hnutía ich koalícií.

2

čl. lll.
Termĺn realizácie podporovanej činnosti

Poskytovatel' poskytuje prĺjímatel'ovi do^táciu- na podporovanú činnost', ktorú prijĺmatel'
realizoval v termíne od 09.07.2O22 do 1o'o7.2022.

TUiT{9| prehlasuje, Že podporovanÚ čĺnnost' realizoval v termíne od 09.07.2 O22 do10.07.2022.

čl. lv.
Termĺn použitia dotácie

1' Prijímatel' sa zaväzuje dotáciu pouŽit'na rnýdavky do 15 pracovných dní od pripísania
dotácie na účet prijímatel'a.
Prijímatel' je po-vinný azaväzuje sa 

'doručit' 
poskytovatel'ovi rnýpis zúčtu prijímatel,a

preukazujÚcĺ deň pripĺsania dotácie, a to najneskÔr ęolu s vyúčtoíanÍm dotácie'

2' Poskýovatel'bude akceptovat'rnýdavky prĺjímatel'a na podporovanú činnost'uvedené v Čl.ll. v bode 4. tejto zmluvy, ktoré prĺjímaieľovi vznikli:- v období od 01.01.2022 do posledného dňa termínu realizácle podporovanej
činnosti uvedenom v cl. lll. tejto zmluvy a- boli uhradené najneskôr v termíne uvedenom v bode 1. tohto článku zmluvy'

1

ct. v.
Výška povinného spotufinancovania

Prĺjímatel' je povinný..azaväzuje sa spolufinancovat' podporovanÚ činnost' vo r,nýŠke
najmenej 20 o/o z {š-ky poskytnutej dotácie, t.j. vo rnýške najmenej 34o,- € (slovom
tristoštyridsat' EUR) (d'alej len,,povi nné spot ufińancoianie,,).'
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ct. vt.
Vyúčtovanie dotácie a povinného spoIufinancovania

1' Prijímatel' je povinný a zaväzuje sa vykonat' a predloŽiť poskytovate]'ovi vyúčtovanie

ooíacie a povinnéhď spolufinancovania' (d'alej len ,,vyťlětovanie 'dotácie") 
vyplnením

a odoslaním elektronického formulára dostupného ná ńttps://DotacieZSK.eqrant.sk, ktoý
po vyplnení a odoslaní vytlaöí a po podpísaní štatutá-rnym orgánom prijímatel'a doručí

ipolű' s povinnými prílońami vyúčtovania dotácie uvedenými v tomto 
- 
bode zmluvy

p'ostytoväteľovi v termíne do 30 kalendárnych dní od pripísania dotácie na účet

prijímatel'a.
Povinné prílohy vyúčtovania dotácie sú:

a) kópie oórláoov: faktúry, pokladničné bloky, vypisy z účtu prijím.atel'a o úhrade,' 
uýdavkové pokladnično ooLl"oy, preukażujúce pouŽitie- dotácie a povinnéh_o

spolufinancovania, ktoré musia_ obsahovať všetky náleŽitosti podl'a zákona č.

431ĺ2oo2 Z. z. o Účtovníctve v znení neskorších predpisov, preukazujúce, że

dotácia a povinné spolufinancovanie boli preukázatel'ne a jednoznačne pouŽité v

priamej súvislosti s podporovanou činnost'ou,
b) 'ropi" 

rnýpisu bankového účtu prijímatel'a preukazujÚca deň pripísania dotácie (nie' 
kipia oorlaou o vykonanĺtransakcie cez internet banking),

c) do'kumentácia preukazujúca realizáciu podporovanej činnosti
(d'alej len ,,povinné prílohy vyličtovania dotácie")'

2. Prijímatel' je povinný vyúčtovanie dotácie podl'a bodu 't. tohto článku zmluvy spolu

s povinnými prílohamivyúčtovania dotácie doručiť poskýovatel'ovi 
^^ ._- ' 

poštou na adresu: Žĺlinsryi samosprávny kraj, Komenského 2622148, 011 09 Zilina,

s označením ,,Regionálne dotácie", alebo
- elektronicky podl'a zákona o e-Governmente'
Pri doručovaní joštou sa za predloŽenie vyúčtovania povaŽuje oo9y1o.a1ie vyúčtovania

spolu s povinnými prílohami na poštovú piepravu, pričom rozhodujúci je dátum podl'a

pečiatky pošty na obálke.

3. Prijímatel' je povinný v rámci vyÚčtovania dotácie preukázať poskýovatel'ovi, Že dotácia

a 'povinné 
spolufińancovanie boli preukázatel'ne a jednoznu9l" p9y-'ité v priamej

súvislosti s podporovanou činnosťou, a za tým účelom je povinný 
-k 

vyúčtovaniu dotácie

v zmysle bodu ł. tohto článku zmluvy priloŽit'aj povinné prĺlohy vyÚčtovania dotácie'

4' V prípade neúplnosti' nejasnosti pri vyúčtovaní dotácie wzve poskytovatel' e-mailom

prijĺmäteľa, aby dod'atoene odstránil neúplnost', nejasnost' vo .vyúčtovaní dotácie
(pŕeukázal opráun"nost' výdavkov), a to v termíne. u-vedenom vo rnýzve na odstránenie

nedostatkov. Ak prijímatel'iepredloŽí vyúčtovanie dotácie v termíne uvedenom v bode 1.

tohto článku ''iuuy 
alebo ak neodstiáni nedostatky vyúčtovania dotácie uvedené vo

výzve podl'a tohto bodu zmluvy, bude poskýnutá dotácia alebo jej časť považovaná za

neoprávnene pouŽitú'

5. Neoprávnené pouŽitie dotácie alebo zadržanie dotácie je porušením finančnej disciplíny.

6. V prípade zistenia neoprávneného pouŽitia finančných prostriedkov z Poskýnutej dotácie

je prijímatel' povinný a zaväzuje sa vrátiť tieto finančné prostriedky v rozsahu

n"op,áun"ného pouŽiĺia na účet poskytovatel'a uvedený v záhlaví tejto zmluvy (d'alej len

,,účet poskytoiatel'a"),ato v termíne uvedenom vo uýzve poskýovatel'a'

7. V prípade, Že prijímatel' podporovanú ěinnosť nerealizoval v termíne uvedenom v Čl. ltl'
tejio zmluvy, 1e pii.;ĺmatel; povinný a zaväzujesa vrátit' poskytovatel'ovi poskýnutú dotácju

v plnej výśré ńa'úěet poskytoúatel'a, a tô uez zbýočného odkladu, najneskÔr do 15

pracovných dníod pripísania dotácie na účet prijĺmatel'a'
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V prípade, ak prijímatel'nevyčerpaldotáciu v plnej rnýške v sÚlade s cl. lv. tejto zmluvy, je
prijímatel' povinný a zaväzu)e sa nevyčerpanú čast' dotácie vrátit' na účet poskýovatel'a
do 15 pracovných dníod pripísania dotácie na účet prijímatel'a.

9. V prípade, ak sa preukáŽe, Že prijímatel' uviedol nepravdivé údaje v Žiadosti alebo v jej
prílohách alebo v čestnom vyhlásení, je povinný dotáciu vrátit' na účet poskytovatel'a v
termíne uvedenom v písomnej výzve poskytovatel'a na vrátenie dotácie.

10. Nesplnenie povinnosti a záväzku prijímatel'a spolufinancovat' podporovanú činnost' vo
výške uvedenejv cl' v' v bode 1. tejto zmluvy je porušením finančnej disciplíny.

1 1 ' V prípa de, že prijímatel' nevyúčtuje povinné spolufinancovanie vo uýške uvedenej v cl. v.
v bode 1 . tejto zmluvy, je povinný a zaväzuje sa vrátiť poskýovatel'ovi poskýnutú dotáciu
na účet poskýovatel'a v plnej uýške bezodkladne, najneskÔr však v termíne uvedenom vo
výzve poskytovatel'a'

12. Prijímatel' je povinný súčasne s vrátením dotácie alebo jej časti zaslat' poskytovatel'ovi
avízo o vráten í dotácie.

cr. vtr.
Sankcie

1' NedodrŽanie podmienok dohodnutých v tejto zmluve alebo uvedených vo Všeobecne
záväznom nariadeníŽilinského samosprávneho kĘa číslo 63/2019 o poskýovanídotácií
z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2
a Dodatku č. 3 alebo vo uýzve sa povaŽuje za porušenie finančnej disciplíny v zmysle
ustanovenia $ 31 zákona č,.52312004Z. z' o rozpočtouých pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení nĺektoých zákonov v znení neskorších predpisov a prijímatel'dotácie
je povinný a zaväzuje sa vrátit' poskytovatel'ovi dotáciu vo uýške porušenia finančnej
discipl íny a zaplatit' poskytovatel'ovi sankcie za porušenie finančnej d iscipl íny.

2' Na uplatnenie sankcie za porušenie fĺnančnej disciplíny poskýovatel'pouŽije ustanovenia
$ 31 zákona č' 523ĺ2004 Z' z. o rozpočtouých pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov.

cl. vlll.
Kontrola čerpania poskytnutej dotácie

Kontrolu dodźiavania Všeobecnezáväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja
číslo 63/20'19 o poskýovanídotáciíz vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja
v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 vrátane plnenia podmienok dohodnutých
touto zmluvou je, vo vzťahu k prijímatel'ovi' oprávnený vykonat' poskytovatel', a to
prostredníctvom svojho zastupitel'stva a/alebo útvaru hlavného kontrolóra aialebo
poverených zamestnancov poskytovatel'a.

2' Prijímatel' je povinný a zaväzuje sa vytvoriť podmienky na kontrolu pouŽitia poskýnutej
dotácie.

3. Prijĺmatel' je povinný a zaväzuje sa všetky orig|nály účtovných dokladov vztahujÚce sa k
vyuŽitiu dotácĺe uloŽit'v zmysle účtovných predpisov u seba k nahliadnutiu poskytovatel'ovi
a tieto označiť názvom podporovanej činnosti a slovným spojením ,,hradené z dotácie
ŽSK". Prijímatel' je povinný a zaväzuje sa všetky originály účtovných dokladov vzt'ahujúce
sa k povĺnnému spolufinancovaniu uloŽit' V zmysle Účtovných predpisov
u seba k nahliadnutiu poskytovatel'ovi a tieto označit' názvom podporovanej činnosti
a slovným spojenĺm "hradené z vlastných zdrojov k dotácii ŽSK'.
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ct. tx.
Doba trvania zmluvy

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

B: ostatné dojednania

ct. x.
Záverećné ustanovenia

1' Zmluva nadobÚda platnosť dňom jej podpĺsania oboma zmluvnými stranami za
podmienky, Že bola zverejnená a účinnosť deň po dnijej zveĘnenia.

2. Zmluvu je moŽné menit' alebo dopĺňat' len písomnými, obojstranne odsúhlasenými
dodatkami.

3. Prijímatel' je povinný písomne oznámit' poskýovatel'ovi kaŽdú zmenu jeho identifikačných
údajov v lehote do 7 pracovných dníod vzniku takejto zmeny.

4. Právne vzt'ahy uýslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
občianskeho zákonníka, zákona ć' 52312004 Z. z. o rozpočtouých pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 583/2004 Z.z' o rozpočtouých pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č' 35712015 Z.z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplneníniektoých zákonov v znení neskorších predpisov,
Všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja číslo 63t2o19
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinsrého samosprávneho kraja v znení
Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 a ustanoveniami iných príslušných právnych
predpisov.

5. Zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre kaŽd(l zo zmluvných strán po jedno jej
vyhotovenie.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, Že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu
porozumeli, vyjadruje vôl'u zmluvných strán, nie sú im známe okolnosti, ktoré by robili
zmluvu neplatnou ana znak sÚhlasu s jej obsahom pripájajú podpisy osÔb oprávnených
konat'v ich mene.

V Ziline, dňa ?7 )ÚL ?022 V

za poskytovatel'a za prijímatel'a:

o
| ,.li'i

,,' l, n Iš/ lYJĹVĺ.ÝifiJ| t'_.

i;ö ;i,r;Í;;il;B\ęp91?
pyédsedníčke

lng' Ladislav Šimčisko

5/-')

starosta


