
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 004/2013
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov /ďalej len „Obchodný zákonník“/

/ďalej len „Zmluva“/

v
CL1 

Zmluvné strany

Poskytovatel’: Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko -  duchonského 
Mikroregiónu 
Ďalej ako :MAS SOTDUM
Ul.l.mája 142/142, 956 22 Prašice 
IČO: 42125618
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 9136013004/5600 
Telefón: 038/5301082

v zastúpení PhDr. Imrichom Hermannom

Konečný prijímateľ: Obec Prašice
v
Ďalej ako: Konečný Prijímateľ

Ul.l.mája 142/142
Bankové spojenie: Dexia Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 086669001/5600
Telefón: 038/5391421
v zastúpení starostkou: Erikou Nemešovou

ČI. 2
Predmet a účel zmluvy

2.1. Predmet zmluvy je poskytnutie dotácie vo výške 3135 EUR s DPH / slovom : tritisíc euro /na projekt
„Chodník pre peších - výsadba verejnej zelene “ /ďalej len „dotácia“/.

2.2. Účelom tejto zmluvy je podpora implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja MAS 
SOTDUM .

2.3. Účelom poskytnutia dotácie je úhrada oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej 
výške, a to po predložení potrebných dokladov uvedených vo výzve 002/2013, ktorú zverejnila 
MASSOTUM.

2.4. Konečný Prijímateľ je povinný spolufinancovat’ dotáciu MASSOTDUM minimálne vo výške 5 % 
s celkových oprávnených výdavkov.

2.5. Konečný prijímateľ je povinný použiť dotáciu výlučne na účel, na ktorý bola poskytnutá a je povinný 
s ňou nakladať hospodárne, účelne a v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve.



ČI. 3
Spôsob úhrady a vyúčtovanie

3.1 Dotácia bude poukázaná na účet prijímateľa bezhotovostným prevodom za nižšie uvedených 
podmienok

80% dotácie do 5 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy
- 20% dotácie bude pridelená po skončení projektu a to po jeho zúčtovaní, vykonanej 

fyzickej a finančnej kontrole zo strany MAS SOTDUM, kde bude vyplnený monitorovací 
a hodnotiaci hárok a podpíše sa protokol o zhode.

3.2 Konečný prijímateľ je povinný vykonať vyúčtovanie za nasledovných podmienok :
Konečný prijímateľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje vyúčtovať poskytnutie dotácie v 
termíne najneskôr do 16.12.2013

- Na vyúčtovanie predložené po určenom termíne sa nebude prihliadať a bude to 
považované za porušenie Zmluvy so sankciou vrátenie dotácie!

3.3 Pri vyúčtovaní dotácie je prijímateľ povinný osobne odovzdať fotokópie dokladov /faktúry, výpisy 
bankového účtu, záverečnú správu, vecné vyhodnotenie a pod./ a zároveň predložiť k nahliadnutiu 
originály týchto účtovných dokladov manažérovi MASSOTDUM - p. Michal Glos / ako aj 
pracovníkom Nitrianskeho samosprávneho kraja.

3.4 Dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu.

3.5 Poskytnutú dotáciu možno použiť iba do 16.12.2013

3.6 Nevyčerpanú dotáciu je prijímateľ povinný vrátiť do 20.12.2013 na účet MAS SOTDUM a o vrátení je 
povinný zaslať aj avízo do kancelárie MASSOTDUM.

C1.4
Predmet kontroly na mieste realizácie projektu

4.1. Správnosť postupov pri verejnom obstarávaní tovarov a služieb

4.2. Finančná kontrola -  použitie dotácie, t.j. skutočné množstvo nakúpených a dodaných tovarov 
a služieb, ich adekvátnosť voči cieľom projektu, použitie dotácie v celkovom hospodárskom výsledku

4.3. fyzická kontrola -  súlad medzi deklarovanými, plánovanými a skutočne nakúpenými službami 
a tovarmi a skutočným stavom

4.4. dodržiavanie cieľov projektu - či sa výsledky projektu využívajú v súlade s jeho cieľmi

ČI. 5
Odstúpenie od zmluvy, vrátenie dotácie

5.1 MAS SOTDUM má právo od zmluvy odstúpiť, ak prijímateľ nesplní zmluvné podmienky okrem 
povinností ustanovené touto zmluvou. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany MA SOTDUM je 
konečný prijímateľ povinný vrátiť MAS SOTDUM poskytnutú dotáciu a zaslať MAS SOTDUM 
avízo o vrátení dotácie do 15 kalendárnych dní od odstúpenia zo strany MAS SOTDUM od zmluvy na



účet MAS SOTDUM.
5.2 MAS SOTDUM si vyhradzuje právo žiadať vrátenie celej dotácie ak:

prijímateľ nepredloží vyúčtovanie v riadnom termíne a riadnym spôsobom
dotácia bude použitá v rozpore s touto zmluvou
dôjde k porušeniu hospodárnosti s poskytnutou dotáciou

- prijímateľ neumožní vykonať kontrolu v súlade s platným právnymi predpismi
- prijímateľ ukončí svoju činnosť v termíne pred použitím dotácie

ČI. 6
Záverečné ustanovenia

7.1. Prijímateľ sa zaväzuje šíriť dobré meno MASSOTDUM a NSK počas trvania projektu.

7.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami

7.3. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch , z ktorých 1 exemplár obdrží prijímateľ a 2 exempláre 
MASSOTDUM.

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

7.5. Prijímateľ sa zaväzuje akékoľvek zmeny v údajoch/ zmena štatutárneho orgánu, číslo účtu a pod./ 
oznámiť písomne na MASSOTDUM.

7.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, že prejav ich vôle je 
slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný a že sú na právne úkony plne spôsobilí. Keďže znenie tejto 
zmluvy je v plnom súlade s ich prejavenou vôľou, túto na znak súhlasu po jej prečítaní vlastnoručne 
podpisujú.

V Prašiciach dňa 4.10.2013

Poskytovatel^ Konečný prijímateľ:

/

■ ’ •  Saach I..i ....................
Erika Nemešová

starostka
PhDr. Imrich Hermann 
Predseda MAS SOTDUM


