
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 
NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

ČÍSLO ZMLUVY: CLLD20160114/Opl 

uzavretá podľa ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami: 

1. ZMLUVNÉ STRANY 
1.1 Poskytovateľ 

názov: Mikroregión CEDRON - NITRAVA 
sídlo: Poľný Kesov, 252, 951 15 Mojmírovce 
IČO: 42051983 
DIČ: 2022364003 
zastúpený: Ing. Marek Oremus - predseda 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 0008 8470 9006 
IBAN: SK62 5600 0000 0008 8470 9006 

1.2 Konečný prijímateľ 
názov: Obec Veľký Kýr 
sídlo: Námestie Svätého Jána č. 1, 941 07 Veľký Kýr 
IČO: 00309109 
DIČ: 2020416310 
zastúpený: Ing. Judita Valašková 
Bankové spojenie: Prima banka Slovenska, a.s. 
Číslo účtu: 0855532002/5600 
IBAN: SK72 5600 0000 0008 5553 2002 

Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa ďalej označuje aj ako „Zmluva", Poskytovateľ 
a Konečný užívateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 
strany." 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností 
medzi Poskytovateľom a Konečným užívateľom pri poskytnutí nenávratného 
finančného príspevky (ďalej aj „NFP") zo strany Poskytovateľa Konečnému 
užívateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej 
žiadosti o NFP 

Názov projektu: Informačné tabule a orientačné mapy 
Registračné číslo: CLLD/2016/Ol-14/Opl 
Miesto realizácie projektu: Obec Veľký Kýr 

2.2 Účelom tejto zmluvy je podpora implementácie Stratégie miestneho rozvoja 
vedeného komunitou Miestnej akčnej skupiny Mikroregión CEDRON -
NITRAVA (ďalej aj MAS Mikroregión CEDRON - NITRAVA), a to 
spolufinancovaním projektu Konečného užívateľa z dotácie Nitrianskeho 
samosprávneho kraja v zmysle VZN NSK č. 3/2016 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu NSK na podporu implementácie Stratégií CLLD MAS na území 
Nitrianskeho samosprávneho kraja v súlade s podmienkami: 



Opatrenia č.: 1. 
Názov: Obnova obcí 
Aktivity: 1.3 Verejné informačné systémy a značenia 
Podaktivity: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia informačných propagačných 

tabúľ 

VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1 Poskytovateľ a Konečný užívateľ sa dohodli na nasledujúcom: 
a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít 
Projektu Informačné tabule a orientačné mapy predstavujú sumu 947,37 EUR 

(slovom Deväťstoštyridsaťsedem 0,37 EUR), 

b) Poskytovateľ poskytne Konečnému prijímateľovi nenávratný finančný 
príspevok do výšky 900,00 EUR (slovom Deväťsto EUR), čo predstavuje 
95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených 
v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy, 

c) Konečný užívateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 
5 % (slovom päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít 
Projektu uvedených v bode 3.1 písm. a) tohto článku Zmluvy 

d) Konečný užívateľ zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na 
úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu. 

3.2. Konečný užívateľ sa zaväzuje použiť nenávratný finančný príspevok výlučne 
na úhradu celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za 
splnenia podmienok stanovených Zmluvou. 

ĎALŠIE PODMIENKY POUŽITIA DOTÁCIE 

4.1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a Konečný užívateľ sa 
zaväzuje použiť ich v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení zákona v zmysle bodu 2. 
tejto zmluvy. 

4.2. Konečný užívateľ sa zaväzuje prijať poskytnutú dotáciu a v súlade s podmienkami 
stanovenými v Usmernení 2 a PM 2 riadne a v stanovenom termíne realizovať 
a zabezpečiť trvalú udržateľnosť Stratégie CLLD, na implementáciu ktorej je dotácia 
určená. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na systéme financovania - refundácia. 

4.3. Pri systéme financovania - refundácia Poskytovateľ zabezpečí platbu na základe 
skutočne vynaložených výdavkov zo strany Konečného užívateľa. Konečný 
užívateľ najskôr uhradí výdavky z vlastných zdrojov, a to aj za podiel 
prostriedkov z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja. Až po preukázaní tejto 
úhrady a ukončení realizácie aktivít požiada o refundáciu oprávnených výdavkov 
uvedených v bode 3.1 písm. a) na základe vykonanej finančnej a vecnej kontroly na 
mieste bude Konečnému užívateľovi preplatený nenávratný finančný príspevok v 



%-álnom pomere uvedenom v bode 3.1 písm. b). 

4.4. Konečný užívateľ je povinný umožniť výkon kontroly na mieste. 

4.5. Konečný užívateľ je povinný najneskôr do 30.11.2016 predložiť potrebné účtovné 
doklady preukazujúce oprávnenosť výdavkov (fotokópie účtovných dokladov, 
výpisy z bankového účtu, podpornú dokumentáciu, fotodokumentáciu) a poskytnúť 
informácie súvisiace s použitím dotácie. 

4.6. Konečný užívateľ je povinný zabezpečiť maximálnu súčinnosť a komunikáciu 
s projektovým manažérom MAS Mikroregión CEDRON - NITRA V A pri 
spracovaní Ročného zúčtovania dotácie a Záverečnej správy o využití dotácie 
MAS Mikroregión CEDRON - NITRAVA a predložiť na vyžiadanie aj ďalšie 
relevantné dokumenty, ktoré sú pre ich spracovanie nevyhnutné. 

4.7. Konečný užívateľ sa zaväzuje viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

4.8. V prípade zistenia nezrovnalostí, resp. porušení finančného charakteru v použití 
prostriedkov dotácie je konečný užívateľ povinný vrátiť neoprávnene použitú časť 
pridelenej dotácie. 

4.9 V prípade zistenia nezrovnalostí, resp. porušení nefinančného charakteru v použití 
prostriedkov dotácie je konečný užívateľ povinný predložiť návrh opatrení na 
odstránenie nedostatkov spolu s plánom plnenia. 

5. PUBLICITA 

5.1. Pri všetkých aktivitách vykonávaných v súvislosti s realizáciou konkrétneho projektu 
v rámci spolufinancovania Stratégie CLLD, je konečný užívateľ povinný: 

používať logo LEADER NSK a erb Nitrianskeho samosprávneho kraja, 
- zreteľne, jasne a čitateľne uviesť presný názov projektu, 

a zreteľne, jasne a čitateľne uviesť oznam, že sa na financovaní projektu, ktorý je 
predmetom tejto Zmluvy, podieľa Nitriansky samosprávny kraj, a to v nasledujúcom 
znení: „Tento projekt je spolufmancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja'4 

5.2. Konečný užívateľ je povinný v oblasti informovanosti a publicity postupovať podľa 
pokynov uvedených v PM 2. 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1. Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie 
rozpočtovej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konečný 
užívateľ, ktorý porušil rozpočtovú disciplínu, je povinný neoprávnene použitú 
dotáciu vrátiť Poskytovateľovi. 

6.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho vysporiadania záväzkov 



podľa tejto Zmluvy. 

6.3. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých konečný užívateľ obdrží 
jedno vyhotovenie. 

6.4. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to 
formou písomných dodatkov. 

6.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola 
uzatvorená v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 
podpisujú. 

6.6. Osoby podpisujúce túto zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných 
strán. 

6.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke MAS MR 
CEDRON-NITRAVA. 

Poľný Kesov, dňa 

Za poskytovateľa: Ing. Marek Oremus 

Podpis Pečiatka (ak je relevantné) 


