
Zm luva č. 119/20 19/RSM 

o poskytnutí dotácie uza tvo rená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zá konn íka 
č. SJ 3/1991 Zb. v z není nes korš ích predpisov 

Čl. l 
Z mluvné s tra ny 

1. Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9 
O 18 ~ 1 Dubn ica nad Váhom 
Zastúpenie: Mgr. Peter Wolf 

primátor mesta 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
I Č'O: 

PRIMA banka Slovensko a. s„ 
SK03 5600 0000 0044 0503 300 1 
00 31 7 209 

DlČ': 202 1339276 

(d"alej ako poskytovat e!") 

a 

2. Z:-ík ladná škola s materskou školou sv. Dominika Savia 
Právna ťorma: 
Sídlo: 

ezisková organizácia 
Školská 386 

O 18 4 1 Dubnica nad Váhom 
Zastúpenie: Mgr. Monika Pastieri kova - štatutárny zástupca 
Hankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 
Č íslo účt u: SK740200000000 1251759753 
I ČO: (RČ) 4237800 1 
DIČ : 212010151 1 

(ďalej ako z i adatc ľ) 

uzatváraj ú túto zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpoč tu Mesta Dubn ica nad Váhom za 
nasledorných podm ienok: 

Čl. I I 
Pred met z mluvy, účel 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na akciu: XXV. ročn ík Športovej 
olympi:ídy ci rkevných škôl Tren či anskeho a Žilinského kraja dňa 17. 5. 2019, 
ktort'1 poskytova teľ poskytuje ž iadateľov i v celkovej výške 500,- € (s lovom: Päťsto 

eur). 
2. Dotácia sa poskytuje žiadatel"ovi v súlade s § 7 zák. č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových 

pravid lách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďal ej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) 
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a Všeobecne záväzným nariadením mesta Dubnica nad Váhom č.3/2017 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom. 

3. Dotácia bo la schválená primátorom mesta vo výške ako je uvedené , . čl. 11. bod 1. tej to 
zm luvy, v súlade s rozpočtom bežných výdavkov mesta na rok 20 19. 

4. Žiadateľ j e povinný finančné prostr iedky, ktoré mu boli poskytovate ľom na jeho úče t 
prevedené, použi ť iba na úče l y uvedené vo svojej žiadosti a v súlade s ustnnoveniami 
tejto zmluvy - XXV. ročn ík Športovej oly mpiúdy cirkevných škôl Trenčianskeho a 
Ž il inskéh o kraja dňa 17. S. 2019. 

Čl. Ul 
Term ín poskytnutia dotácie 

Finančné prostriedky vo výš ke 500,- € budú žiadateľov i prevedené na jeho účet uvedený 
v tejto zmluve najneskôr do 5 pracovných dní odo d11a úč i nnosti zmluvy. Ďalš i a dotácia je 
viazaná na zúčtovanie už poskytnutej dotác ie. 

Čl.IV 
Práva a pov innosti 

1. Finančné prostriedky poskytnuté žiada teľov i sú účelovo viazané. Ž i adateľ ich použije na 
účel uvedený vo svojej žiadosti a za podmienok určených v tej to zmluve, v termíne 
uvedenom vo svojej žiadosti , najneskôr do 3 1. decembra daného roka. 

2. Finančné prostriedky nie j e možné použiť na: 

2 .1 úhradu DPH, ak je prijímateľ dotácie platcom DPH a tú to si uplati'htj c zo š tátneho 
rozpočtu , 

2.2 nákup alkohol ických a tabakových výrobkov, 
2.3 mzdy, platy, odmeny a honoráre organi zátorov projektu. 

3. Žiadateľ o d otáciu j e povinný poskytnutú dotúciu zúčtovať pod ľa čl{111ku VII bod 
1 VZN m es ta Dubnica nad Váhom č. 3/201 7 o pos kytovaní dot{1cií z rozpočtu 
mesta Dub nica nad Váhom najne kôr do 30 kalendárnych dní po skončení 

prísl ušného obdobia. 

3. 1 Pri zúčtovaní do tác ie predloží ži adate ľ poskytovateľovi účtovné doklady v súlade 
so zákonom č. 43 l/2002 Z . z. O účtovníctve v znení neskorš ích predpisov. 

3.2 Zúčtovani e musí obsahovať : 

3.2. 1 č i tate ľné fotokóp ie dok ladov preukazujúcich použiti e dotácie nap r. dai'10vé 
doklady (fak túry, pokladn i čné doklady), kúpne zmluvy, objednávky, dodacie 
listy, výpisy z účtov potvrdzujúce úhradu nákladov a pod. 
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3.2.2 v prípade dotácie poskytnutej na činnosť v príslušnom období sa v zúčtovan í 

dotác ie akceptujú doklady z celého obdob ia, na ktoré bola dotácia 
poskytnu tá bez ohradu na dátum vyplatenia dotácie. 

4. Žiadate!' je povinný finančné prostriedky, o ktorých vie, že ich nebude čerpať alebo ich 
nevyčerpá do konca obdobia, na ktoré boli poskytnuté, vrát iť poskytovatel'ovi. Finančné 
prostriedky, ktoré žiadate!' nebude čerpať alebo ich nevyčerpá do konca obdobia, na 
ktoré boli poskytnu té, je povinný žiadate!' vráti ť poskytovate l'ov i na účet uvedený 
v č l ánku 1 tejto zmluvy bezodkladne, naj neskôr do 3 dn í, keď sa o tejto skutočnosti 

dozvie, pričom finančné prostriedky vrátené poskytovatel'ovi musia byť pripísané na 
účet poskytovatera (mesta) najneskôr do 3 1. 12. príslušného roka. Zárovd'i je v tej istej 
lehote žiadate!' povinný zas l ať poskytovateľov i písomné upovedomenie o výške 
\'ráll: n)·c.:h finančných prostriedkov. 

5. Žiadateľ je povinný vrátiť poskytnuté fi nančné prostriedky v prípade, ak poskytovateľ 
zistí túto skutočnosť pri kontro le predložených dokladov (zúčtovan ie). Povinnosť sa 
\'Zľahujc na vrátenie fi nančných prostriedkov vyčíslených poskytovatel'om. Žiadateľ je 
po\' inný vrátiť poskytovatel"ovi finančné prostriedky do 5 pracovných dní na základe 
')1' y doručenej žiad ate ľovi doporučene poštou alebo do elektronickej schránky, 
pokia ľ ju ž iadateľ má zriadenú. 

6. Finanč né prostri edky poskytnuté poskytovatel'om a žiadate ľom použité v rozpore 
s účelo,·ým určením a ustanoven iam i tej to zmluvy je povinný ži adate ľ vrátiť 

poskytovate ľov i do 5 pracovných dní na základe výzvy doručenej žiada teľov i 

doporučene poštou alebo do elek tronickej schránk y, pokiar ju ž i adateľ má zriadenú. 

7. Ak dôjde zo strany žiadatcl"a k porušeniu ustanovení tejto zmluvy a toto nedodržanie 
podmienok bude skonštatované v správe z výsledku kon troly vykonanej v zmysle 
zúkona č . 357/20 15 Z.z. o finančnej kontrole a audite, v budúcom roku nebude možné 
tomuto žiada teľov i poskytnúť dotáciu z rozpoč tu mesta. 

8. Poskytovate ľ je oprávnený vrátenie neoprávnene čerpanej dotác ie vymáhať súdnou 
cestou. 

9. l ll avný kontrolór mesta má právo kontroly efektívneho využitia poskytnutej dotácie. 

Čl. V. 
Záve reč n é us tanoven ia 

1. / ,rnlu vu je možné men i ť len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to formou písomne 
odsúhlasených dodatkov. 

2. Zmluva je platná dlíom podpísania oboma zmluvnými stranami a úč i nná dňom 

naskduj úcirn po dni jej 7.verejnen ia na webovom sídle mesta Dubnica nad Váhom. 
Fi nančn é prostriedky uvedené v tej to zmluve môžu byť žiadate ľov i poskytovateľom 

\')'platené najskôr v deň účinnos ti tento zml uvy. 
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3. Zmluva j e vyhotovená v 2-och rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých žiadateľ 

obdrží ! -vyhotovenie a poskytovateľ ) -vyhotovenie. 

4. Zmluvné strany si zmluvu preč íta li , jej obsahu porozumeli, prehlasujú , že nebola 
uzatvorená v tiesni a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

V Dubnici nad Váhom dňa: 09.05. 20 19 

Mgr. Peter Wo 
primátor mesta 

za poskytovateľa 

Mgr. Monika Pastieriková 
za žiadatcťu 
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