
Zml uva č . 147/20 19/0 d.E 

o pos kytn utí dotá cie uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodn ého zá ko nníka 
č. 5 13/199 1 Z b. v z není nesko rš ích predpisov 

Čl. 1 
Zmlu vné stra ny 

1. Mesto Dubn ica nad Váhom 
Brati slavská 434/9 
O 18 4 1 Dubnica nad Váhom 
Zastúpenie: llgr. Peter Wolľ 

primátor mesta 
Bankové spoj enie: PRIMA banka Slovensko a.s. , 
Číslo úč t u: SKOJ 5600 0000 0044 0503 300 1 
I ČO: 00 317209 
DI Č': 2021339276 

((ľa l cj ako poskytova te ľ) 

2. Klub KARATE Dubnica m1d Vúhom 
Prúvna ľorma: Obč ianske združenie 
Síd lo: C II 8 1/21 

a 

O 18 4 1 Dubnica nad Váhom 
Zast úpenie: Marek Labo - štatutárny zástupca 
Bankové spojenie: VÚ B. a. s .. Dubnica nad Váhom 
Č'tsln účtu: SK 79 0200 00000016 7903 2053 
I Č'O: (RČ) 36131164 
D I Č: 202 1620788 

(d.alej ako ž i adate ľ) 

uza tvúrnjt't túto zml uvu o poskytnutí dotác ie z rozpočtu Mesta Dubnica nad Váhom za 
nas l edorn~ ch podmienok: 

Čl. II 
Predmet zml uvy, úče l 

1. Pn:d111cto111 tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na: Čin nosť a prevádzku klubu 
,. roku 2019, ktorú poskytovat e ľ poskytuje ž i adate ľov i vo výške 1 OOO,- € (slovom 
.lcdent isíc eur). 

2. Dotác ia sa poskytuje žiada te ľovi v súlade s ~ 7 zák. č . 583/2004 Z. z. O rozpoč tových 
pravidlách územnej samospnívy a o 7.rnene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďa l ej len 1.úkon o rozpoč tových pravid lách územnej samosprávy) 
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a Všeobecne záväzným nari adením mesta Dubnica nad Váhom č.3/20 1 7 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom. 

3. Dotác ia bo la schválená primátorom mesta vo výške ako je uvedené v čl. ll. bod 1. tejto 
zmluvy, v súlade s rozpočtom bežných výdavkov mesta na rok 20 19. 

4. Žiadateľ je povinný fi nančné prostriedky, ktoré mu bol i poskytovateľom na jeho účet 
prevedené, použi ť iba na účely uvedené vo svojej žiadosti a v súl ade s ustanoveniami 
tejto zml uvy: Prenáj om p r iestorov, športové vybavenie, kimona pre deti, 
propagačné materiá ly, ceny, diplomy. 

Čl. lJ 1 
Termín pos kytnu tia dotácie 

Finančné prostriedky vo výške 1 000,- € budú ž i adateľovi prevedené na jeho účet uvedený 
v tejto zmluve najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnost i zmluvy. Ďal š ia dotácia je 
viazaná na zúčtovanie už poskytnutej dotácie. 

Čl.IV 
Práva a povinnos ti 

1. F i nančné prostriedky poskytnuté ži adateľov i sú úče lovo viazané. Ži adateľ ich použije na 
úče l uvedený vo svoj ej žiadosti a za podmienok určených v tejto zmlu ve, najneskôr do 
3 1. decem bra príslušného roka. 

2. Finančné prostriedky nie je možné použiť na: 

2. 1 úhradu DPH, ak je prijímateľ dotácie platcom DPH a túto s i upl atňuje zo štátneho 
rozpočtu , 

2.2 nákup alkoholi ckých a tabakových výrobkov, 
2.3 mzdy, platy, odmeny a honoráre o rgani zátorov projektu. 

3. Žiada teľ o dotáciu j e povinný poskytnutú dotác iu zú čtovať podľa článku VU bod 
2 VZN mesta Dubnica nad Váhom č. 3/201 7 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Dubnica nad Váhom najneskôr do 20 ka lendá rnych d ní po s končen í 

príslušného obdobia. 

3. 1 Pri zúčtovaní dotácie predloží ž iadateľ poskytovateľov i účtovné doklady v súl ade 
so zákonom č. 43 1 /2002 Z. z. O účtovn íctve v znení neskorš ích predpisov. 

3.2 Zúčtovanie musí obsahovať: 
3.2. 1 či tateľné fotokó pie dokladov preukazujúcich použitie dotácie napr. daňové 

doklady (faktúry, pokladničné doklady), kúpne zmluvy, objednávky, dodacie 
li sty, výpisy z účtov potvrdzujúce úhradu nákladov a pod. 
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3.2.2 v prípade dotácie poskytnutej na č i nnosť v príslušnom období sa v zúčtovaní 
Dotácie akceptujú doklady z celého obdobia, na kto ré bo la dotácia 
poskytnutá bez ohľadu na dátum vyplatenia dotácie. 

4. Ž iadate r j e povinný fi nančné prostriedky, o kto rých vie, že ich nebude čerpať alebo ich 
nevyčerpá do konca obdobia, na kto ré bo li poskytnuté, vrátiť poskytovatel'ovi. Finančné 
prostri edk y, ktoré žiadater nebude čerpať alebo ich nevyčerpá do konca obdobia, na 
kto ré bo li poskytn uté, je povinný ži adateľ vrátiť poskytovateľovi na účet uvedený 
v č l ánku l tej to zm lu vy bezodkladne, najneskôr do 3 dní, keď sa o tej to skutočnosti 

dozvie, pričom fi nančné prostriedky vrátené poskytovate l'ovi musia byt' pripísané na 
účet poskytovateľa (mesta) najneskô r do 31. 12. príslušného roka. Zároveň j e v tej istej 
lehote žiadate ľ povinný zaslať poskytovate ľov i písomné upovedomenie o výške 
vrátených fi nančných prostriedkov . 

5. Ž iadate r je povinný vrá t i ť poskytnuté finančné prostriedky v prípade, ak poskytovateľ 
z istí túto skutočnosť pri kontro le pred ložených dokladov (zúčtovan i e) . Povinnosť sa 
vzťahuj e na vrá teni e finančných prostriedkov vyč íslených poskytovate ľom . Žiadateľ je 
pov inný vrú tiť poskytovate l"ovi fi nančné prostriedky do 5 pracovných dní na základe 
v}·zvy doručenej žiadateľovi doporučene poštou alebo do e lektronickej schrán ky. 
pokiaľ j u žiadateľ má zriadenú. 

6. finančné prostri edky poskytnuté poskytovate l'om a ž i adateľom použité v rozpore 
s úče l ovým určen ím a ustanoveniami tejto zm luvy je povinný žiadater vrát i ť 

poskytovateľov i do 5 pracovných dní na základe výzvy doručenej ž iadatcrovi 
doporučene poštou a lebo do elektron ickej schránky, pokia l' ju žiadateľ má zri adenú. 

7 . Ak dôjde zo stran y žiada teľa k porušeniu ustanovení tej to zmluvy a toto nedodržanie 
podmienok bude skonšta tova né v správe z výsledku kontroly vykonanej v zmysle 
1.úkona č. 357/20 15 Z.z. o fi nančnej kontrole a audi te, v budúco m rok u nebude možné 
tomuto ž i ad a teľov i pos ky tnúť do táci u z rozpoč tu mesta. 

8. Poskytovate ľ je oprávnený vrá tenie neoprávnene čerpanej do tácie vymáhať súdnou 
cestou. 

9. l llavn)' kont rolór mesta má právo kontroly efektívneho využitia poskytnutej dotácie. 

Čl. v. 
Záverečné ustanovenia 

1. Z mluvu je možné men i ť len po vzájomnej dohode zm luvných strán a to fo rmou písomne 
odsúh lasených dodatkov. 

2. Z mlu va je plat ná d i'íom podp ísan ia oboma zm luvným i stranami a účinná dňom 

nas led ujúci m po dni j ej zverejneni a na webovom s íd le mesta Dubnica nad Váhom. 
Fina nčn é prostr iedky uvedené v tej to zmluve môžu byt' žiadate ľov i pos k ytovateľom 

vyplatené najskô r v dci'í úč innost i tento zmluvy. 
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3. Zmluva je vyhotovená v 2-och rovnopisoch s pl atnosťou originá lu , z ktorých žiadateľ 

obdrží ! -vyhotovenie a poskytovate ľ ! -vyhotovenie. 

4 . Zmluvné strany si zmluvu prečíta li , j ej obsahu porozumel i, prehlasujú, že nebola 
uzatvorená v tiesni a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

V Dubnici nad Váhom dňa: 20. 5. 20 19 

.. „. „ ... „.„ ... „ .. „„. 
Mg ./Pete r Wo 

:; 

primátor mesta 
za poskytovateľa 

Marek Labo 
za žiadateľa 
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