Bratislavský

samosprávny
kraj

urffiiililiřnrilirrfiTiffirn
Zmllava o noskvtnutí dotácie
uzatvorenápodťa $ 269 ods. 2 obthoařreno zékonnka v platnom zneni

I.
Zmluvnéstrany
Bratislavský samosprávny kraj
Z.z.
zriadenýzákonomč.3021200I
Ing.Pavlom Frešorrqpredsedom
Zastipetý..
Sabinovská16,82005 Bratislava
So sídlom:
Bankovéspojenie: OTP Banka
822593315200
Císlo účtu:
36063 606
tČo:
2021608369
DIČ:

Prispievateť:

(ďalej ako,oprispievatel'''
alebo,,BsK'')
a
obec Hrubý Šúr
Príjemca:
Ing.Ladislav G'ujber,starosta
Zastupený:
903 01 Hrubý SuÍ
So sídlom:
Bankovéspojenie: 6602497007l|111vedenýv UniCreditBank Slovenskoa.s.
00305987
ICO:
2021006658
DIČ:
(ďalej ako''príjemca..)

rr"o*lr"mluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskýnutie dotácie na úluadu časti nákladov na projekt:
,,Rekonštrukcia4-tr, Základnej školy s materskou škólknu,,(ďalej ako ,projekt'') v súladeso
Všeobecne závázným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6120|2 o
poskýovaní dotácií zrozpočtl Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len ''VZN č.
6t2012',).
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ilI.
Účelposlrytnutiadotáciea lehota
poskltnutiadotáciepríiemcovi:obci,mestualebomestskejčastinauzemíBSK, a to
1. ť-čel
úlohv zbl1merozvoja ÚzěmíaBSK
ako útasťna financovaní.spóločných
doiáciu:do 31.IŽ,2013
2, Lehota"v ktorejmoŽnopoůziť
IV.
Miesto a častrvania realizácie
Príjemcaprojekt realizýe v obci Hrubý Šúr19, 20
1'2.2013- 31.I2.2aB.
v termíne

v.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1 . Prispievateli poskytne príjemcovi na rca|izáciu projektu uvedeného v č1.II a III tejto

zmluvy dotáciu v celkovej ýške 5000 eur (slovom: páttisíc eur) na bankový účet
príjemcuuvedený v č1.I. tejto zmluvy.
2 . Prispievatef poskytne príjemcovi uvedenú sumu do 21 dní odo dňa nadobudnutia
účirrnostitejto zmlur,y na ěíslo účtupríjemcu uvedenév záhlaví tejto zmluvy. Príjemca
podpisom tejto zmlrrvy potwdzuje, Že on jediný má dispozičnéoprávnenie nakladať
s uvedeným účtom.
a
J.
Príjemca dotácie je povinný:
a) zuětovať dotáciu podlia podmienok uvedených vzmluve do 15 dní po skončení
projektu; zúčtovanieposkýnutej dotácie tvorí prílohu VZN č. 612012.(uverejnenéje
na webovej striínkeBratislavského samosprávnehokraja)
b) priložiť fotokópie účtovných dokladov o čerpaní ťrnančných prostriedkov
z pos$rtnutej dotácie (ptíp. zabezpeěiťoriginály účtovnýchdokladov k nahliadnutiu),
kompletný rozpočet nealizovaného projektu, fotodokumentáciu o zrea|izovani
projektu a dokumentáciu o propagácii BSK. IJznanénebudú doklady, ktoré sa budú
období.
týkaťpt edcháďzajúcich účtor,ných
c) wáttť nepoužitéfinančnéprostriedky z posk1tnutej dotácie na bankový účetBSK č.
dotácie, najneskÓr však do 31. decembra
822593315200do 15 dní od zúčtovarria
príslušného
rozpočtovéhoroka, v ktorom bo1adotácia poskýnutá.
4. Newátenie nevyčerpanýchfinančnýchprostriedkov v stanovenom termíne sapovaŽuje za
nedodržaniepodmienok tejto zmluly a zakladá nrírok prispievateta na zmluvnú pokutu
podťačl.VIII tejto zmluvy.
5 . Ňevyúčtovanie finančn;ých prostriedkov v stanovenom termíne sa povaárje za
nedodrŽanie podmienok tejto zmluvy a zak|adá narok prispievateťana zmluvnú pokutu
podťačl.uil tejto znluvy.
6 . Príjemca dotácie sa zavázuje' Že poskýnutú dotáciu wáti v celej ýške prispievate]]ovi,ak
mu bola na ten istý účeluž poskýnut á ďotácíav celej výške zo štátnehorozpočtu.
7 . Príjemca dotácie sa zavázuje, že bezodkladne oznámi prispievateťovi všetky zmeny
týajúce sa identifikačnýchúdajovpríjemcu.
8 . V piípade, žeprispievateť,alebo príjemcanedodržiadohodnutépodmienky zmluvy, móžu
prispievatáť,ajebó príjemcaod tejtó zmluvy odstúpiť.Úoint<y odstúpenianastavajúdň9m
doručenia oznámenia o odstúpenídruhej zmluvnej strane. V takom prípade sa práva
apovinnosti vyplývajúce ztqto zmluvy riadia obchodným ziíkonníkom prármeho

poriadkuSR.
9. Príjemcasa zavázuje,že vykoná propagáciuBSK a jeho regiónov v zmysle-VzN č.
6l20t2 najmá informovanímverejnosti o tom, že projekt sa realizuje s finančnou
podporou Bratislavskéhosamosprármehok-rEa, čo príjemca nealízýe predovšetkým
nasledovnýmiformami:
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. na internetovýchstránkachpríjemcu
aleboprojektu'ak súalebobudúniadené,
-projektu,
. pri akejkoťvékpropagácii
v roálase , te|evizíi,tlači, v tlačoqich a iných
informáčnýchsprávach k podujatiu príjemcaýslovne uvedie, že projekt finančne
podporilBratislavskýsamosprávnykraj.
10. V prípade Zmeny termínu projektu z objektívnych dÓvodov (napr. nepriaznivé počasie'
dóvody na strane dodávateťa,zhotoviteťa a pod.) je možnédodatkom k zmluve zmeniť
|ehotu v príslušnom kalendarnom roku, v ktorej možno použiť dotáciu, a súvisiace
ustanovenia zmluly' o uzatvorenie dodatku je príjemca povinný požiadaťpísomne
bezodkladne, najneskór však do 5 pracormých dní, po tom, čo sa dozvedel, Že termín
projektu nebude dodržarrý.objektívnosť dÓvodov vedúcichk uzawetiu dodatku k zmluve
posúdi predseda BSK. Príjemca dotácie nemá na uzawetie dodatku k zmluve právny
nárok.

VL
Kontrola poskytnutia dotácie
Príjemca vyhlasuje, že je oboznámený s tým, že BSK vykonáva finančnú kontrolu
hospodárenia s poskýnutou dotáciou a kontrolu dodržiavaniapodmienok zmluly a tyrnto sa
zavázuje vytvoriť kontro]némuorgánu podmienky na výkon finančnejkontroly.
VII.
Sankcie
Ak príjemcapoužije dotáciu alebo jej časťv rozpore so stanovenýmúčelom'je povinný
do 3 dní od doručeniaýzvy wátiť BSK finaněné prostriedky z dotácie vo výške ich
oÁ
použitia v rozpore so stanoveným účelomspolu s úrokom z omeškaniavo výške 0,05
za každý deň omeškania odo dňa neoprávnenéhopoužitia dotácie alebo jej ěasti do
wátenia dotácie alebo jej časti. Úrok z omeškania sa vypočíta Zo sumy' ktorá bola
poltžitáv rozpore so zmluvou.
2. Ak príjemcav termínepodťaVZN č. 612012nezučtlje dotáciu alebo bude jej zučtovanie
oÁ z nezučtovanej
neúplné,je povinný zaplrattťBSK úrok z omeškania vo výške 0,05
sumy dotácie zakaždý deň omeškania odo dňa, kedy bol povinný ručtovaťdotáciu do
zilčtsvaníadotácie. Neúplnézúčtovaniedotácie sa pfe účelytohto odseku povaŽuje za
nezúčtovaniedotácie.
J.
Ak príjemca po zúčtovanídotácie v termíne podťa VZN č. 612012newáti ner,yčerpanú
oÁ znewátenej
časťdotácie, je povinný zaplatiť BSK urok zomeškania vo ýške 0,05
sumy zúčtovanejdotácie za kažďý deň omeškania odo dňa, kedy bol povinný wátiť
nepouŽitéfinančnéprostriedky z poskýnutej dotácie do ich wátenia.
4 . Pri nedodrŽaní iných podmienok zmluvy ako uvedených v odsekoch 1. až 3, tohto článku
je príjemcapovirurý zaplatiťBSK pokutu vo výške 10 oÁ zposkýnutej dotácie, najmenej
však 50 eur (slovompáťdesiateur).
5 . Finančnéprostriedky podťaodsekov I. až 4, tolrto článkusa považujuzawátené aúrok
z omeškaniazazap|atený aždňom ich pripísaniana účetBSK.
l.
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VIII.
Zmluvná pokuta
Pri nedodrŽaní
podmienoktejtozrnluvyuvedenýchv čl.V. v bodoch4., 5. a6., je príjemca
povinný zap|atiť
prispievatel'ovinajeho účet
uvedenýv záh|avítejtozmluvy zmluvnúpokutu
v-o'vyšk9sumy dotácieposkýnutej podťatejto zrnlur,y.Právo na náhraduškodytým nie je
dotknutó.

zeverečnffstanovenia
1 . Zmluva je vy'hotovená v piatich rormopisoch, z ktoých prispievatel' obdrží štyri
rormopisy a príjemcajeden rormopis.
2. Zme\y a doplnky tejto zmluvy je moŽnéuskutočniťlen písomnou formou, po dohode
oboch zmluvných strán.
3 . Ztnluva nadobúdaplatnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účirrnosť
dňom nasledujúcimpo zverejnenízmluvy v zmysle $ 47a občianskeho
záů<ot.ln"lka.
4. Zm|uva zaniká aŽ splnením záv.ázkov zmluvných striínpodťa tejto zmluvy.
5 . Príjemca berie na vedomie uzatvorenie tejto znlur,y s BSK ako orgánom verejnej správy,
kt9rý v zmysle zakladných princípov zákona ě, 2t1l2000 Z. z. o-slobodnom přistupe-k
informáciám a o zmene a doplnení niektoýh zákonov (zákon o slobodnom prístupe k
inforrrrríciám)v zneni neskoršíchpredpisov ,,čonie je tajné,je verejné',a ,pievffiúci
verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osÓb'' na zák|ade
dobrovoťnosti nad rámec povinnosti uloŽenej zěkonom o slobodnom prístupe k
informáciám, zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejnéfinancie ale-bosa
týkajúpoužívaniaverejných financií, alebo nakladania s majetkom BSK a štátuzaúčelom
zr,yšovania transparentnosti samosprár,y pre občanov a kontroly verejných financií
občanmi a na záú<|ade
tejto skutočnostiqýslovne súhlasíso zverejnením tejto zmluly,
resp' jej prípadných dodatkov, wátane jej všetkýchpríloh, a to v plnom rozsahu (obsah,
náležitosti, identifikácia zmlutmých striín,osobnéúdaje' obchodnó tajomstvo, fakturačné
údaje, atď.), na internetovej stránke prispievateťa (BSK) za účelom zvyšovania
transparentnostisamosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento
súhlassa udel'uje bez akýchkol'vek ryhrad a bez časovéhoobmedzenia.
6 . Ztttluvné strany si túto zrnlulu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že
zmluva bola uzatvotená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu
pripájajú podpisy svojich zástupcov riadne oprávnených za nich konať.

V Bratislave' dňa:

Ing. Pavol Frešo
PredsedaBSK

1 g.$8,2011

Zapríjemcu
Ing.LadislavGujber
Starosta

