
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ĎOTACLE Č. 9OJHP/OK-2019
uzatvorená podľa ~ 51 Občianskehozákonníkaavšcobccněho 2Óy&néjjo náriadenia.Žílinského

samo%pravneho kraja čislo 55/2018 o poskytovani dotaci; z ro7poČtu Zilmskěbo santosprávneho knj~a
(ďalej len »zni(uwť9

medzi týmito zrnluvnými stranami: .

Poskytovatel‘: Žilinský samosprávny. kraj
sídlo: Komensk~ho 2622/48, 011 09 Žilina
v zastúpen; Ing Erika Jurinova, predsednička

v zastůperu RNDr Pctrom Dobešom, podpredsedom
ICO: 37 808 427
DIČ: 2021626695
Bankove spojeme 3K95 8180 0000 0070 0050 3697, štatnapokladmea

(d‘czlej /en „poskýtow‘teI“9

a

Prijímater (obchodně mono, názoý): MestQ Bytča
sídlo: . Námestie SR 1/1, 014.01 BytČa
v zastupeni Ing Miroslav Minárč.ik, primátor
iČo 00321 192
Bankove spojeme SKIZO200 0000 0000 2352 5432, VUB banka, a s

(‘ďáieJ /en »pr~hnaYe? ‘9

v tomto znení:

A: Podmienky.poskytnutia a použitiadotúeie

ČI.I.
.Predmetzmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutic a použitie schváleného finančného.príspevku—pridelenej dótácie (ďalej
len „dotacia“) pnjimatefovi z rozpočtu poskytovateľa z programu Domete pro regiony, na základe žiadosti
piijimatela o poskytoutie dotarne doručenej post‘ytovatel‘ovi důa 20032019 (d‘alej len 3,ž‘ac/o.sť“) na zaklade
zvcrejnenej výzvy poskytovateľa na predhladanie žtaddstí o poskytnutie dotácie z progtamu Dotacie pro regiony
z rozpočtu Limského samosprávneho kiaja na rok 2019 Č 2/2019 podprogram KULTURA (d‘alej len ‚ vyzvď)
vo výško a na účel a za podmienok dohodnutých v tejtó zmluve,

ČL II.
Výška :dotácie,.jej splatnosť a ÚČéI

I Poskytovatel‘ sa zavazuje poskytnuť prtjimaterovi dotactu vo vyške 500,- € (slovům phťsto EUR) na uČel
účast‘ na fluancovani spoIoěn~ch ‘tIch v zúujmc rozvoja i~zcmia ŽSK— utvárať podmienky na tvorbu,
pieantáciu a rozvoj kulturnych hodnbt a kulturnycli aktivit v oblasti podprogramu Kultúra — na
podporovanů Činnosť s názvoni „BYTČL4NSKY JARMOK 2019“ ~ďa1ej len „podporavand činnost“~.

2. Poskytovatel‘ sa zaväzuje poskytnůt‘ prijípiatel‘ovi dotáciti ve výško uvedenój v bode 1 . tohto, Článku zmluvy
bezhotovostne — na.jeho. číslo účtu uvedené v záhlaví tejto zmluvy ~d‘alej len „účet pr~hnaw/ď) do 20
kalendárnych dní od účinnosti tejto zmlu.vy.

3 Prijimatel‘ dotáciu prijima a zavazuje sa dotúcLu použď Jen na realizácni podporovanej Činnosti a len na
ubradu vydavkov uvedených v bode 4 tohto Članku ziuluvy za podnuenok uvedenych v tejto zinluve a vo
Ýýzve.

4. Prijimatcl‘ sa zaväzuje dotáeiu použiť na propagačně materiály, občerstvenie, nealko nápoje, ozvučenie,
osvetlenie, prenájom pódia - technické zabezpečc;íie, honorárc hudobné vystúpenia súborov, kaple!,
honorát na prezentáciu remeselníkov .podporovanej činnosti.
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Y či III

Termín realizácie podporovnnej Činnůsti
Poskytovater poskytuje prijimatePovi dotacin na podporovanu činnosť~ ktoru bude prijinatel realizovat‘
v termíne 13, september 2019.

2. Prijírnater sa zaväzuje realizovať podporovanůčinnosf vtermfoe 13. september 2019.

či. Iv.
Termín použitIa dotácjc

Prijímatel‘ sa ZaVáZLIJC dot‘jcju použit‘ do IS praeovných dni oJ posledneho důa terinwu realizácie
podporovanej Činnosti uvedenom v Či HI Lejte zmluvy, ak došlo k pripisanm dotacie na učet prtjnnateľa
pied terminomlv termine reakzácie podporovanej Činnosti alebo do 15 pracavnýck dni ad pripisania dotáeie
na učet prijiniatel‘a~ ak došlo k pripisarnu dotácie na učet pi ijimatel‘a Po termine realizácie podporovanej
činnosti uvedenom včl. HI. tejto zmluvy.
Prijfmatel‘ je povinny a zavazuje sa doruějť poskytovatel‘ovi vypis z učtu pzijimatel‘a pieuka7ujuct deu
pripísania dotácie a to najŘeskór spdlu a vyúČtovanímdo~~cj~1

2, Poškytovateľ bude akceptovaf výda ky prijímatel‘a na podporovanú Činuosťuveden~vČI. IL v bode 4. tejto
zinluvy. ktoré prijím~tel‘ovj vznikli:
— v obdobi oJ 01 01 2019 do posledneho dňa termínu real izacie podporovanej činnosti uvedenom v či HI

tejto zmlúvy a
— boll ubradeng najneskór v termíne uvedenom v bode 1. toMo článku zmluvy.

či. V.
SpoJufmancovanje podporenej činnosti prijímatePoin

Pri‘pmaterje povinny a zavüzuje sa spolufínancovať podporovanu činnost vo vyške riajmenej 20 % z vyšky
poskytnutej dotaci; t j vo vyške najmenej ‘°°r € (slovom jednosto EUR) (ďalej ten ‚povznné
spo/qJinaneovan/č)

Čt VL
Vyůčtovanle dotácie a poviiiuéiio spoluflnaneovania

Prijímatel‘je povinný a zaväz~je sa vykonafvyúčtoyaňje dotácie a povinného spoluflnancovanja (ďalej len
‚vyučtovame dotacď) na ttačive, ktoreje Prilohou Č 2 vyzvy (zverejnene na webovom sidle poskytovatel‘a

~y~y~IInskaeu ask v Časti Granty a clotacie alebo elektronicky fonnular vyuČtovaiiia dotacie, ktory je
zverejneny na webovom sidle poskytovateľa~3 jinskazuag v časti elekttonické služby) v termine do
30 kalendarnych dní ad posledného dila terminu realizácje podporovanej činnosti uvedenom v Či ill tejto
zmluvy, ak došlo k uzatvoreniu tejto zmluvy a prlpisaniu dotacie na učet prijimatel‘a prcci terniinom/y
termine realizacie podporovancj činnosti alebo do 30 kaleridárnych dni od pripisania dotavte na učet
prijimatel‘a, ak došlo 1‘ uzatvoreniu tejto zmluvy pred ternunom/v termine realizacie podporovanej činnosti
a k piipísaniu dotacie na učet prijimatela došlo po termine iealizácie podporovanej činnosti uvedenom
v Cl. Hl. tejto zmluvy.

2. Pruímatcrje povinný vyůčtovanie dotáeie podra bodu 1. toMo článku zmluvy~ ddručif poskytovaterovj
poštou alebo do jeho podateř~ie na adresu Zilinský sanlospravny kraj,
Komenského 2622/48, 011 09 Zil ina, odbor kultury (d‘alej len „ve‘nepnsĺu~ny odborpos1cy‘ovcger~f) alebo
elektronicky podľ~ .čiikona o e-Governmente)
Veene prlslušny odbor poskytovatel‘a vykoná kontrolu správnosti a upinosu vyučtovania v rozsahu
a) fórmálna sprďvnosť,
b) dodržanie učeloveho určcrua,
e) opravnenosf vydavkov dotácie podporo‘ anej činnosti, ktorynu sŮ lea vydayky uvedene ‚‘Či 11 v bode

4. tejtozmiuvy,
d) opiavnenosť vydavkov spolufinaneovania podporovanej Činno9ti, ktoryrni SIL len vydavky uvedené

v rozpoČte podporovanej Činnosti, ktorýje súčasťou žíadosti prijímatel‘a.

3 Prijim~tel‘ ie povinny v rámci vyučtovania dotácie preukazaf poskytovateľov,, že dotacia a povinné
spolufinancovanie boli preukazatei~ie a jednoznačne použite v priamej suvislosti s podporovanou
činnosťou, a za tym učelom je povinny k vyučtovaniu dotacie v zrnysle bodu I toMo članku zrnluvy
priiožiť aj povinné prílohyuvedené natlačive/élěkti‘onjekom formulári vyůčtovania dotácic.
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4. V prípade neúplnosti, nejasnosti pri vyúčtovaní dotáck .vy~e veone ~tíslušný odbor po~kytovatel‘a
e-mailom prijimatel‘a, aby dodatočue odstranil neuplnosr, nejasnosť vo vyučtovani (preukazal opravnenosť
vydavkov), a to v tei mine uvedenom vo vyzve na odstraneme nedostatkov
Ak prijimatel‘ nepredloži vyučtovanie dotacie v termine uvedenom v bode I tohto článku zmluvy alebo ak
neodstráni nedostatky vyučtovarna dotacie uvedene VD VyzVe podra tohto bodu zrnluvy, budu beto
považovanéza n‘eoprávn‘ene použité.

5. Ne.oprávnené použitie dotácje alebo‘zadržanie dotáoie je porušením iinanČnejdiš&plíny.

6. V pripade zistenía neoprávnenébo použitia finančnýeh.prostriedkov z.poskytnutej doMele (t. j. ak dotáeia
nebola pouzita v sulade s Či fl tejto zmluvy) je prijmiateľ povinny a zaväzuje sa vratiť teto fínančne
prostriedky v rozsahu neopravneneho použitia na učet poskytovatet‘a uvedeny v záhlaví tejto zmluvy (d‘alej
leh „účeÍpos/g4ovaxefď~), a to v termíne. uvedenom vó výzve~veene prís,lu~ného odboru .pótkytbvatel‘á.

7 V pripade, že piijimatel‘ podporovanu Činnosť nerealizoval v termíne uvedenom v Či iii zmluvy, je
pnjimateľ povinny a zavazuje sa vrátiť poskytovateľovi poskytnutu dotáciu v plnej vyškc na učet
poskytovateľa, a to bez zby[očného odkladu, najneskói do 15 pracovnych dni od pnpisania dotácie na učet
prij írnatel‘a.

8. V prípade, ak prij‘imatel‘ nevyčerpal dotáóiu v‘plnej výške v súla.de‘ $ Či. IV. t~jto zmluvy je povinný
a zavazuje sa nevyČerpanu časť dotácie vrátíť na učet poskytovatera bez zbytočneho odkladu, najneskór do
15 pracovnycb dni ad skoncenia termínu realizacie podporovanej činnosti abbo do 15 pracovných dni od
prtpisania dotácie na učet prijimatcľa, ak k pripisaniu dotác;e na u‘~et prijimateľa došlo Po termine realizacie
podporova.nej Činnosti uvedenom v ČL iii. tejto zmluvy. ‘

9 V pripade, ak sa preukaže, že prij imateľ uviedol nepravdive udajev žiadosti alebo vjej priloháeh,je povinny
a zavazuje sa poskytnutu dotaciu vratit‘ na učet poskytovateľa vtermine uvedenom v pisomnej vyzve
poskytovateľa na vrátenie dotácie.

10 Nesplnenie povinnosti a ‚avazku pi ijímateľa spolufinancovaf podporovanu tinnošť vo vyške uvedenej
v ČL V. v bode 1. tejto .zmluvy je porušenfni ‘inančnej djscipiíiiy.

11. V prípade, ‚že prijímatel‘ nevyúčtuje povinné spolufinaneovanie v súlade s tóutó zmlúvou a vo výške
uvedenej vd V v bode 1 tejto zmluvy je povinny a zaväzuje sa vratit‘ poskytovatel‘ovi poskytnutu dotactu
‚‘plnej vyške na učet poskytovatera a to bez zbytočného odkladu, najneskór do t5 pracovnych dni od
termínu ‘uvedenom vo výzvena odstránenie.nedostatkov ~a~ielänej v súlade:s.bodbm 4.tohtoČlánku zmluvy~

12 Prijimateľ je povinny sučasne s vrátenim dotacie abebo jej časti zaslat‘ poskytovatel‘ovi avizo o vratem
dotécie. . ‘

Či. VIL
Sankeie

Nedodržanie podmienok dohodnutych v tejto zmbuve alebo u‘vedenyeh vo Všeobecne zavkznom nai iadeni
žilinského Šamosprsvneho kraja čislo 55/2013 o poskytovaní dotacu z rozpočtu žliin6kého samospravneho
kraja alebo ve vyzve sa považuje za porušenie Iinančnej disciplíny v zmysle ustanovenia * 31 zakona
Č 523/2004 Z z a rozpočtovych pravidlác.h ‚CľOjflCJ spravy a O zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskorších predpisov a pruiinatel‘ dotacie je povinny a zavkzuje sa vrátíť poskytovatel‘ovi dotacw
vo vyške porušenia finančnej disciplíny a zaplatit poskytovaterovi sankote za porušen‘e finančnej
discipliny.

2 Na upiatnenie sankcte za porušenie finančnej disciplíny poskytovatel‘ použije ustanovenia ~ 31 zákona
Č. 523/2004 Z.,, z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopineni niektorých zákonov
V znení Íieskoršfch predpisov. “

Či. Val. ‘

Kontróla použitiá poskytnutcj ‚dotácic

Kontrolu dodržia.vania Všeobecne zavazneho nanadenia žilinského samosprávneho kraja Čislo 55/2018
o poskytovani dotacu z rozpočtu žilinského samospravneho kraja vratane pInenu‘ podnuenok
dohodnutych touto zmiuvou je, vo vzťahu k prijimatel‘ovi, oprávneny vykonať poskytovateľ, a to
pröstredníctvorn svojho zastupiteľštva ah‘lebo útvaru Jilavného kontrolóra a/álebo poverených
zamestnancov poskytovatel‘a.
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$7
„ 2 Prijfmateľje povinný a zavkzuje sa vytvoriť podmienky na kontrolu pouhtia poskytnutcj dotacie

3 Pnjimateřje povinny všetky originály uětovnyeh dokladov vzťaliujuee sak využitiu dotacie uložit‘v zniysle
učtovnyoh predpisov u seba k nahliadnutiu poskytovateľovi Všetky origtnály uětovnych dokladov
vzt‘ahujuce sak použitiu dotacie budu obsahovať nazoy podpoiovanej Činnosti, oziiačenie zmluvy a vyšku
dotácie z vlastných prijmov poskytovateľa.

čux.
Zvei‘ejncnk flnaňčiwj podpory

PrUHTrnt&‘JC povinny a zavhzuje sa zverejniť informacw, že podporovaná Činnosťje realizovaná s finančnou
podporou Zilrnskeho samospravneho krajatextom „Finaněne podporu žilrnsky samospravny kraj‘~ a použtť
logo ŽSK v zmysle grafického manualu (k dispozieiu na e-madovej adrese 1o~o~zthnskazupa sk) v rnšeste
realizacie podporovanej ČLnnosti a na webovej stranke piij iniatera, ak ju má zrLadenu a zabezpečiť
dokumentaoiu podporovanej Črnnosu, najma fotograficky mei ial a mě zaznamy, ktore dokumentuju
priebeb podporovaaej Čtnnostm a splnenie si zrnluvnycb povinnosti pnjimateľa a tuto dokurnentaciu
predložiť poskytovateľovi spolu ~ vyúČtovanírn dotácie.

B: Osta(né dojednauja

ČL X.

Dóba tn‘anja zmluv“
Zm1u~va~sa uzatvára na dobu určitú, na dobu do:splnenia všetkýcb práv a povinností z nej vyplýv~júeich,

ČL XL
Závcrěčné ustanóvenia

. Zmluva nadobúda platnosf dňom jej podpísania oboma zrnluvnými štranami za podinienky, že hola
zvcrejnená a účinnost‘ doň po dnijej zverejnenia.

2. Zmluvuje možn4 meniť abbo dopÍňaf Jen pisomnýtni, obojstranne odsúhlašenými dodatkamni.

3. ?rijímater je povinný pisomne oznámit‘ poskytovateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov
v lehoto do? pracovných dní od vzňiku takejtozmeny.

4. Právne vzťahy výslovne neupravené vtejto zmiuve sa nadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zakonnfka, zákona Č 52312004 Z z o rozpočtovyeh pravidlach verejnej správy a o zmene a dopineni
mektoryLh zakonov v znent neskoršich predpisov~ VZN a ustanoveniami inych prislušnych právnych
predpisov.

5 Zmluvaje vyhotovená v dvoch vyhotovenjach, pne každů Zo zrnluvných strán po jedno jej vyhotóvenie.

6. Zrnluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prod jej podpísanim preěítáli,jej obsahu poroZumeĺi, vyjadruje vófu
zniluvnýcli strán, nie sú im známe okolnosti, ktorú by robili zmluvti neplatnou a tia znak súhlasu sjej
obsahům pripájajú podpisy osób oprávneQých konat‘ vieb niéne,

V Žilino, dňa V ‚ ~~ ‘~
za poskytovatel‘a: za prijímatel‘a: __________________________________

..„

Ing. Erika Jurinová, predsední ka Ing Miroslav Minái čik
v zastúpení RNDr. Petrom Dobešom odpredsedom primátor
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