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Zmluva č. 1/2019
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Nitrianske Hrnčiarovce v roku 2019

poskytovateľ :

Obec Nitrianske Hrnčiarovce Jelenecká 74,951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
zastúpená: PhDr. Katarína Nagyová, starostka obce
IČO: 00611182
bankové spojenie: PRIMA banka, a.s.
číslo účtu: SK53 560000000008 0358 7001
ako poskytovateľ dotácie (ďalej len "obec")

a

príjemca:

Vinársky spolok sv. Juraja Nitrianske Hrnčiarovce
- Nitragerencséri szent Gyorgy borászok társulata

Jelenecká 74,951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
z~stúpený : Alexander Balkó, predseda združenia
leo: 42 372 097
ako príjemca dotácie (ďalej len "príjemca")

uzavreli v zmysle § 51 zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Nitrianske Hrnčiarovce
Č. 5/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce túto

Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Nitrianske Hrnčiarovce v roku 2019

Čl. l.
PREDMET ZMLUVY

1. Obec Nitrianske Hrnčiarovce v súlade s uznesením číslo 41/2019 riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Nitrianske Hrnčiarovce konaného dňa 27. marca 2019 sa touto
zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu na úhradu nákladov v roku 2019 vo
výške 1 500,00 EUR slovom tisícpäťsto EUR.
Dotácia bude použitá výlučne iba na účel v zmysle VZN Obce Nitrianske Hrnčiarovce
Č. 5/2017 na podujatie "Podzoborská výstava vín Nitrianske Hrnčiarovce 2019".

2. Príjemca vyhlasuje, že dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.

ČL. II.
Účel a lehota použitia

1. Príjemca dotácie ju môže použiť na tento účel: v súlade s prílohou Č.

ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Príjemca dotácie ju môže použiť v lehote do 30.11.2019.

1 tejto zmluvy,
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ČL. III.

Spôsob platby
1. Finančná čiastka bude poskytnutá na základe tejto zmluvy jednorazovo formou

hotovostnej platby.
2. Finančná dotácia v ods. 1 tohto článku nemôže byť poskytnutá príjemcovi pred

nadobudnutím účinnosti zmluvy.

ČL. IV.
Iné dohodnuté podmienky

1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto
zmluve. Prijímateľ si môže vo vyúčtovaní dotácie uplatniť výdavky v súlade s Čl. II.,
ktoré vynaložil na určený účel v príslušnom kalendárnom roku, vrátane výdavkov, ktoré
vynaložil v roku 2019 pred uzatvorením "zmluvy".

2. Príjemca môže obecné zastupiteľstvo požiadať o zmenu účelu použitia už schválenej
dotácie v dostatočnom časovom predstihu, aby mohol byt' uzatvorený dodatok k zmluve
o poskytnutí dotácie, najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, na ktorý bola
dotácia schválená.

3. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii aktivít
súvisiacich s realizáciou celoročnej činnosti, na ktorú bude dotácia poskytnutá uvedie, že
táto činnosť je realizovaná s fin. príspevkom obce.

4. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených fin. prostriedkov.
5. Príjemcaje povinný finančnú dotáciu vyčerpať do 30.11.2019.
6. Dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Príjemca je povinný

bezodkladne predložiť doklady o účelovom čerpaní poskytnutej dotácie najneskôr do
10.12.2019.

7. Príjemca je povinný osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu
vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie, odovzdať fotokópie dokladov a zároveň
predložiť k nahliadnutiu originály účtovných dokladov. Spolu so zúčtovaním poskytnutej
dotácie podľa ods. 5 tohto článku predložiť stručné zhodnotenie účelu jeho použitia.

8. Príjemca je povinný propagovať Obec Nitrianske Hmčiarovce ako poskytovateľa dotácie
s použitím symbolov obce (erb, názov obce a uvedením informácie, že akciu finančne
podporila obec).

9. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie, alebo ju, resp. jej časť
nevyčerpá, dotáciu alebo jej časť použije na iný účel, ako je v tejto zmluve stanovené, je
povinný finančnú dotáciu, alebo jej časť vrátiť na účet obce č. účtu: SK53 5600 0000
0008 0358 7001 v lehote najneskôr do 31.12.2019. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie
takej výšky finančných prostriedkov, ktorú vyčísli poskytovateľ.

10. Príjemca dotácie je povinný vo svojom účtovníctve vytvoriť takú evidenciu, z ktorej bude
možné jednoznačne identifikovať príjmy a následne výdavky súvisiace s dotáciou:
• ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva -vytvorenie samostatnej analytickej

evidencie,
• ak účtuje podľa §15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zabezpečí slovné a číselné

označenie projektu (číslom projektu je číslo zmluvy uzatvorenej k dotácii).
11.Súčasťou vyúčtovania dotácie je aj čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu príjemcu, že

zúčtované a uhradené náklady z dotácie poskytnutej obcou neboli vyúčtované
a preplatené aj inými subjektmi.
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v.

Záverečné ustanovenia

1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať
podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a doplňať túto zmluvu možno len očíslovanýrni
písomnými dodatkami, ktoré sa stávajú po ich podpísaní neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.

3. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú oprávnení zmluvu podpísať, že si ju riadne
a dôsledne prečítali a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášť
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom je vlastnoručne podpisujú.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
nasledujúci deň po zverejnení na web stránke obce. Účinnosť zmluvy skončí splnením
záväzkov účastníkov zmluvy.

5. Prechod práv a záväzkov z tejto zmluvy na tretiu osobu nie je možný.
6. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých obec obdrží 2 rovnopisy

a príjemca obdrží 1 rovnopis. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je príloha č. 1.

V Nitrianskych Hrnčiarovciach, dňa 10. 04. ZOl

---- ----------- -- ---
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Príloha č. 1

Názov orgamzacre: Vinársky spolok sv. Juraja Nitrianske Hrnčiarovce
Nyitragerencséri szent Gyorgy borászok társulata

Obec Nitrianske Hrnčiarovce poskytuje nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce za rok
2019 na spolufinancovanie výdavkov spojených s organizovaním Podzoborskej výstavy vín
Nitrianske Hrnčiarovce 2019.

Dotácia je poskytnutá na všeobecne prospešné služby podľa § 2 ods.2 písm. c) VZN č.
5/2017, konkrétne na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezeritáciu duchovných a kultúrnych
hodnôt s verejnoprospešným účelom rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt.
Dotácia sa poskytuje do oblasti podľa § 4 ods.2 písm. a) VZN Č. 5/2017 na kultúrno -
spoločenské aktivity a je možné použiť ju na: '

a) Úhradu výdavkov na dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny,
b) Výdavky na stravovanie, vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje pri kultúrnych

podujatiach

Výška dotácie v EUR Druh oprávnených výdavkov

1500,- • Degustačné poháre s logom
• Vecné ceny pre víťazov a degustátorov,
• Občerstvenie


