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zMtUvA o PoSKYTNUTí DoTÁc|E

Č DPo7 /2or5

uzaVretá podía ustanovení9 269 ods.2 obchodného zákonníka medzi týmito zmIuvnými stranami:

Poskytovater: Miestna akčná skupina DoIné Považie - A|só Vágmente He|yi Akciócsoport

síd|o; 925 83 Žihárec č.85

zastúpený: Ing. Gyu|a |ván

|Čo:42208432

Bankové spojenie: Unicredit Bank, H|aVná 12A, 927 01 Šara

č. účtu: sK52 1111 oooo oo11 5724 oo23

Konečný užívateÍ: obec Se|ice

sídlo: sovietskej armády 1131' 925 72 se| ice

Zastúpený: Igor Mandák

|Čo: 00306151

D|Č:2O21O24O38

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

č' účtu: sK36 o2oo oooo oooo L762 3L32

,'Tento proiekt je spo|ufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja.,
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1.1

čt. t

Predmet a účeI zmIuvy

Predmetom tejto zmtuvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán nevyhnutných

na zabezpečenie efektíVneho použit ia  a kontro|y dohodnutého úče|u a stanovenie podmienok

použit ia  nenáVratného f inančného príspevku (d 'a|ej  NFP) z  dotác ie Ni t r ianskeho samosprávneho

kraja (ďa|ej NSK) v zmys|e VzN NsK č. 31201'6 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho

samosprávneho kraja na podporu imp|ementác ie st ratégií CLLD miestnych akčných skupín na

území Ni t r ianskeho kraja a v súlade s podmienkami pre opatrenie 1.  obnova obcí a opatrenie 2

Rozvoj vidieckej spoIočnosti a podpora tradícií.

Úče|om tejto ZmIuvy 'je podpora imp|ementácie CLLD stratégie MAs Do|né PoVažie - A|só

Vágmente Helyi Akciócsoport prostredníctvom reaIizácie projektu, ktoď je predmetom

schvá |enej Žiadosti o NFP:

Názov projektu: RekonŠtrukcia verejného priestranstva - VýstaVba

parkoviska v obci Selice

DPOT

Selice

č|. ||

Výdavky projektu

ce|kové opráVnené výdavky na rea| izáciu akt ivít projektu predstavujú sumu 2 736,85 EuR

(sIovom dvetisíc 5edemstotridsaťšesť EUR osemdesiatpáť centoV)'

Poskytovater poskytne konečnému užíVaterovi NFP z dotácie NSK vo ýške 2 600,00 EUR (s|ovom

dvetisíc šesťsto EUR), čo predstavuje 95 % z ce|kových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít

projektu uvedených v bode 2.7'7m|wy.

L.Z

Re8istračné čísIo projektu:

Miesto reaIizácie projektu:

2.1-

2 .2

,,Tento projekt je spo|ufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja,,
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2 .3

2.4

Konečný užívater zabezpečí V|astné zdroje financovania aktivít projektu Vo Výške 136,85 €, 5 %

z ce|kových opráVnených výdavkov uvedených V bode 2.1' Zm|uvy, a zabezpečí d'alšie v|astné

zdroje financovania projektu na úhradu všetkých neoprávnených uidavkov projektu.

Konečný užívateÍ sa zavázuje použiť nenávratný finančný príspevok vý|učne na úhradu ceIkových

oprávnených výdavkov na real izáciu akt ivít projektu a za splnenia podmienok stanovených

zmluvou ,

oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie stanovené Vo VýzVe na predk|adanie žiadostí

o NFP, a to od 1. januára 2016 do 15. december 2016.

2.6 ce|kové neoprávnené výdavky na reaIizáciu aktivít projektu predstavu'iú sumu 1916,]'2 EUR

č|. |tI

Podmienky použitia dotácie

3.1 Poskytnuté f inančné prostr iedky sú úče|ovo viazané a žiadater sa zavázuje použiť ich v zmysle 5 7

zákona NR sR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravid|ách územnej samosprávy a o zmene

a dop|není niektoých zákonov |en na úče|, ktoní je uvedený v Č|. I tejto zm|uvy.

3.2 V prípade, že projekt bo| zrea|izovaný ešte pred podpísaním tejto Zm|uvy o poskytnutí dotácie sa

postu puje systémom refundácie '

3 '3 Po podpísaní ZmIuvy oboma zmluvnými stranami konečný užíVate|,Vykoná zúčtovanie projektu.

3.4 Po pred|ožení zúčtovania projektu, preukázaní spo|ufinancovania z V|astných zdrojov a všetkých

účtovných dokIadov spojených s reaIizáciou projektu, odovzdaní vypIneného formu|áru

monitorovacích a hodnotiacich indikátorov, vykonanej fyzickej a finančnej kontro|e zo strany

MAs a podpise protokoIu o zhode konečný užíVate|, obdrží NFP V percentuá|nom pomere

z oprávnených výdavkov v zmys|e č|ánku ||,  bod 2'2, t . j .  vo VÝške 95 % z ce|kových oprávnených

výdavkov.

?.s

,,Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja..
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3'5 Konečný užíVaterje povinný umožniťVýkon kontro|y na mieste.

3.6 Konečný užíVaterje povinný zúčtovať pr ide|enú dotáciu do 1'5 '1 '2.2016 v p|nej výške, pred|ožením

povinných prí|oh, ktonými sú zm|uvy s víťazným dodávateÍom, faktúry a bankové výpisy o úhraoe,

fotodokumentácia z reaIizácie projektov a pod.

3.7 Konečný užíVater je povinný zabezpečiť maximá|nu súčinnosť a komunikáciu s manažérom MAs

pri spracovaní Ročného zúčtovania dotácie a Záverečnej správy ovyužití dotácie MAs Do|né

PoVažie - A|só Vágmente He|yi Akciócsoport a pred|ožiť na vyžiadanie aj d,a|šie re|evantné

dokumenty, ktoré sú pre ich spracovanle nevyhnutné.

4.1,

4 . 2

čt. tv

Predmet kontro|y na mieste reaIizácie projektu

spráVnosť postupov pr i  verejnom obsarávanítovarov a s|užieb.

Finančná kontro|a - použit ie dotácie, t . j .  skutočné množstvo nakúpených

a s|užieb' ich adekvátnosť voči cieťom projektu.

Fyzická kontro|a - sú|ad medzi dek|arovanými a skutočne nakúpenými

a skutočným stavom'

4.3

a dodaných tovarov

tovarmi a s|užba mi

) . 1

čl. v

Záverečné ustanovenia

NedodrŽanie podmienok dohodnutých v zm|uve sa považuje za porušenie rozpočtovej disc ip|íny

vzmys|e $ 31 zákona č' 523/2004 o rozpočtových 7pravid|ách verejnej správy ao zmene

a doplnení niektorých zákonov. Konečný užívatel, ktoní' poruši| rozpočtovÚ discip|ínu je povinný

neoprávnene pouŽitú dotáciu, resp. jej časť Vrátiť poskytovate rovi.

Zm|uvaje vyhotovená V dvoch Vyhotoveniach, z ktorých každá zm|uvná strana obdrží po jednom

VyhotoVení'

,,Tento projekt ie spo|ufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kra|a..

5 . 2



LEADER

5.3 zm|uvu je možné zmeniť |en po vzájomnej dohode oboch zm|uvných strán, a to formou

oísom nÝch dodatkov.

5.4 ZmIuvné strany si zmIuvu prečíta|i, porozume|i je| obsahu a preh|asujú, že nebo|a uzatvorená

V tie5ni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhIasu ju podpisujú'

5.5 ZmIuva nadobúda p|atnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmIuvných strán.

V Žihárci, dřn !2.12.2016

(poskytovatef)

,,Tento pÍojekt je spo|ufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja'.
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