Zmluva o poskytnutí dotácie
č. 106/2019/OPM-KU
Zmluvné Stany:
1. Mesto Banská Bystrica
v mene ktorého koná: Ján Nosko, primátor mesta
sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 313 271
DIČ:2020451587 ^
bankové spojenie: ČSOB a. s. pobočka Banská Bystrica
IBAN: SK77 7500 0000 0040 1679 5432
BIC: CEKOSKBX
e-mailová adresa: miriam.ondrejkova@banskabystrica.sk
(ďalej „poskytovateľ“)
a
2. Za dôstojnú Radvaň
právna forma: občianske združenie
v mene ktorého koná: Roman Miškár, predseda združenia, Ing. árch. Dušan Bók, podpredseda
združenia, Anna Povinská, hospodárka združenia
sídlo: Kalinčiakova 13, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 37828614
DIČ: 2021654833
bankové snoienie:
IBAN: .
BIC
e-mailová adresa:;
(ďalej „žiadateľ“, „prijímateľ“)
Zmluvné strany v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka, Štatútu Mesta Banská Bystrica,
Štatútu Výborov v mestských častiach a Občianskych rád v meste Banská Bystrica, Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská
Bystrica a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 15/2016 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Mesta Banská Bystrica, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská
Bystrica č. 10/2015 o poskytovam dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica (ďalej „VZN“) uzatvárajú
zmluvu o poskytnutí dotácie v nasledovnom znení.
v

Článok I. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie v súlade s § 12 VZN na činnosť a zabezpečeiie plnenia
úloh výboru v mestských častiach (ďalej „VMČ“) Volebného obvodu č. 6 v súlade s platným
Rámcovým plánom akcií financovaných z dotácie na rok 2019 (ďalej „rámcový plán“).
Poskytnutie dotácie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 15/2018-MsZ zo dňa
18. decembra 2018 k návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2019 - 2021
v Podprograme 3.2 .
2. Dotáciu je možné použiť na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne piospešných
alebo verejnoprospešných účelov v mestských častiach a to na ochranu a podporu zdravia,
protidrogovú prevenciu, humanitárnu a charitatívnu činnosť, kultúru a kultúrne dedičstvo,
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informačné služby, ekológiu a životné prostredie, resp. na kultúmo-spoločenské a brannošportové podujatia, na propagáciu akcií, posedenie s občanmi pri príležitosti životných jubileí a
vecné dary jubilantom, na aktivity na skvalitnenie života občanov, schôdzovú činnosť VMČ a
občianskych rád, podporu dobrovoľných aktivít občanov a organizácií, opravy a údržbu
verejnoprospešných zariadení v majetku mesta a pod.
Článok II. Výška dotácie
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť žiadateľovi dotáciu vo výške 6 615,00 € (slovom šesťtisíc
šesťsto pätnásť Eur) na bežné výdavky v súlade s článkom I. zmluvy.
Článok III. Čas plnenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu:
a) na akcie uvedené v rámcovom pláne s termínom ich realizácie v mesiaci január - február 2019
bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa, a to v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy,
b) na akcie uvedené v rámcovom pláne s termínom ich realizácie v mesiacoch marec - december
2019 bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa a to v lehote do 20. dňa kalendárneho
mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom budú akcie na základe rámcového
plánu realizované.
2. Do doby prijatia finančných prostriedkov z dotácie, je prijímateľ je oprávnený použiť vlastné
finančné prostriedky na úhradu oprávnených výdavkov na akcie v súlade s rámcovým plánom.
v

v

Článok IV. Čerpanie dotácie
1. Prijímateľ sa zaväzuje čerpať dotáciu do 31. decembra 2019.
2. Prijímateľ sa zaväzuje použiť dotáciu výlučne na účel uvedený v článku I. ods. 2 tejto zmluvy.
3. Dotáciu nie je možné použiť na nákup alkoholických a tabakových výrobkov, refundáciu
výdavkov uhradených v uplynulých rokoch, splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
na výšku DPH z tovarov a služieb v prípade, že žiadateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty
podľa príslušných právnych predpisov a môže si uplatniť odpočítanie DPH, ďalej na obstaranie
resp. technické zhodnotenie pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov, zariadení,
dopravných prostriedkov, stavieb, projektovej dokumentácie, honoráre, mzdy, odmeny a odvody
organizátorov podujatí.
4. Prijímateľ nie je oprávnený túto dotáciu alebo jej časť poskytnúť tretej osobe.
5. Za účelné, efektívne a hospodárne čerpanie finančných prostriedkov na činnosť a zabezpečenie
plnenia úloh VMČ zodpovedá predseda VMČ Volebného obvodu č. 6.
6. Prijímateľ pri čerpaní dotácie vystupuje ako verejný obstarávate!’, preto je povinný postupovať
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, a to v prípade, ak výška poskytnutej dotácie predstavuje 50% alebo je vyššia ako 50% z
celkových finančných prostriedkov týkajúcich sa dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác
a poskytnutia služieb. Prijímateľ v celom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie zákona o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v žnem neskorších predpisov.
7. Prijímateľ je na základe jednotlivých ustanovení predmetnej zmluvy povinný vytvoriť
podmienky pre kontrolu čerpania dotácie poskytnutej z rozpočtu poskytovateľa.
Článok V. Vyúčtovanie dotácie
1. Prijímateľ sa zaväzuje predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie nasledovným spôsobom:
- vyúčtovanie dotácie poskytnutej na akcie realizované na základe rámcového plánu v
2/5

Zmluva č. 106/2019/OPM-KU

2.

3.

4.

5.

6.
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mesiacoch január — november 2019 predloží prijímateľ vždy do konca kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola akcia realizovaná,
vyúčtovanie dotácie poskytnutej na akcie realizované na základe rámcového plánu v
mesiaci december 2019 predloží prijímateľ do 10. januára 2020.
Vyúčtovanie dotácie na predpísaných tlačivách doručí prijímateľ Klientskemu centru Mestského
úradu alebo poštou na adresu Mesto Banská Bystrica, Československej armády 2 6, 974 01
Banská Bystrica.
Rozhodujúcim dátumom doručenia vyúčtovania dotácie Klientskemu centru Mestského úraduje
registračná pečiatka mestského úradu. Ak prijímateľ doručuje vyúčtovanie dotácie
prostredníctvom pošty, rozhodujúcim je deň podania zásielky na poštovú prepravu uvedený na
pečiatke pošty; v prípade doručovania elektronickou poštou je rozhodujúcim dnom deň
odoslania.
Vyúčtovanie dotácie musí obsahovať v súlade s článkom I. zmluvy čitateľné fotokópie účtovných
dokladov a dokladov o úhrade v zmysle zákona o účtovníctve v znp., preukazujúcich použitie
dotácie:
objednávky, zmluvy, faktúry, dodacie listy,
doklady z registračnej pokladne, v prípade úhrady faktúry alebo nákupu v hotovosti,
- pri platbe bankovým prevodom bankové výpisy prijímateľa dotácie, ktoré dokumentujú
úhradu výdavkov,
- pri platbe v hotovosti výdavkové pokladničné doklady prijímateľa, príjmové pokladničné
doklady dodávateľa; všetky pokladničné doklady musia mať uvedené svoje číslo,
k dokladu k tlačiarenským službám musí byť okrem dokladu o kúpe a úhrade dolovený jeden
exemplár danej tlačoviny,
ak sa hradí z dotácie ubytovanie zoznam ubytovaných okrem dokladu o kúpe a úhrade údaje
o počte dní, o cene lôžka podľa rozpisu, podpisy účastníkov,
pri zakúpení vecných cien a odmien okrem dokladu o kúpe a úhrade zoznam s podpisom
osôb, ktoré vecné ceny a odmeny prevzali,
ak sa hradí poskytnutie stravy okrem dokladu o kúpe a úhrade rozpis stravy, jedálny lístok,
zoznam stravovaných podľa rozpisu s podpismi účastníkov,
- ak sa hradí doprava, preprava dodávateľom okrem dokladov o kúpe a úhrade výkaz jázd,
rozpis kilometrov s podpisom vodiča, zoznam prepravovaných osôb - účastníkov akcie
s podpismi,
- pri použití vlastného motorového vozidla okrem dokladov o kúpe pohonných hmô technický
preukaz, cestovný príkaz, zoznam prepravovaných osôb - účastníkov akcie s podpismi,
ak sa hradí prenájom priestorov okrem dokladu o kúpe a úhrade zmluva o prenájme, rozpis
počtu hodín prenájmu, dohoda o cene; v prípade, že ide o prenájom priestorov pre činnosť
VMČ, občianskej rady, prenájom musí byť súčasťou rámcového plánu.
pri nákupe spotrebného materiálu a regenerácie okrem dokladu o kúpe a úhrade menný
zoznam a podpisy o prevzatí materiálu, služby,
- ak prijímateľ využíva pre svoje potreby telefón inej osoby, je pri vyúčtovank' takéhoto
výdavku povinný okrem dokladu o kúpe a úhrade doložiť dokument / zápis p schválení
telefónneho čísla (mobil, pevná linka), obdobia a sumy využitia predmetného telefónu;
takýto výdavok musí byť uvedený ako akcia plánovaná v pláne akcií.
Prijímateľ je povinný k vyúčtovaniu dotácie priložiť:
- písomnú hodnotiacu správu o realizácii jednotlivých akcií, o cieľovej skupine zúčastnených,
o prínose pre mesto Banská Bystrica; v hodnotiacej správe prijímateľ podľa svojho uváženia
zdôvodní aj výdavky, pri kontrole ktorých by mohol mať poskytovateľ isté pochybnosti,
- dokumentáciu v nadväznosti na článok VI. ods. 5. zmluvy.
V prípade, že vyúčtovanie dotácie nebude úplné a/alebo preukázané riadnymi účtovnými
dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
poskytovateľ vyzve prijímateľa na dopracovanie a/alebo doplnenie predloženého vyúčtovania,
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a to písomne alebo elektronickou poštou a vo výzve zároveň stanoví prijímateľovi lehotu na
jeho dopracovanie a/alebo doplnenie.
7. Rozhodujúci dátum doručenia doplneného vyúčtovania prostredníctvom Klientskeho centra
Mestského úradu je registračná pečiatka mestského úradu. Ak prijímateľ doručuje doplnené
vyúčtovanie dotácie prostredníctvom pošty, rozhodujúcim dňom je deň podania zásielky na
poštovú prepravu uvedený na pečiatke pošty; v prípade doručovania elektronickou poštou je
rozhodujúcim dňom deň odoslania.
8. V prípade, že prijímateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť a v lehote stanovenej v ods. 1 tohto
článku zmluvy nedoručí poskytovateľovi vyúčtovanie dotácie, je povinný zaplatiť
poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % denne zo sumy poskytnutej dotácie, a to za
každý deň omeškania s predložením vyúčtovania dotácie. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa
primerane vzťahuje aj na porušenie povinnosti prijímateľa vyplývajúcej z ods. 6. tohto článku
zmluvy.
9. V prípade, že prijímateľ nesplní svoju zmluvnú povinnosť, na ktorej splnenie sa zaviazal v ods.
1. tohto článku zmluvy, a to ani na základe písomnej výzvy poskytovateľa a v dodatočne
poskytnutej lehote na predloženie vyúčtovania dotácie, prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú
dotáciu v celom rozsahu a to v lehote do 10 dní od doručenia výzvy poskytovateľa na vrátenie
dotácie.
10. V prípade, že prijímateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku
I. ods. 2., v článku IV. ods. 2., 3., 4., a 6. tejto zmluvy, prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú
dotáciu v celom rozsahu a to v lehote do 10 dní od doručenia výzvy poskytovateľa na vrátenie
dotácie.
11. V prípade, že kontrolný orgán zistí použitie poskytnutej dotácie v rozpore s ustanoveniami tejto
zmluvy, prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi dotáciu vo výške, ktorá bola zistením
kontrolného orgánu použitá v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a to v lehote do 10 dní od
doručenia výzvy poskytovateľa na vrátenie dotácie alebo jej časti.
12. V prípade nevyčerpania dotácie alebo jej časti je prijímateľ povinný najneskôr do 5. januára
2020 vrátiť poskytnutú dotáciu alebo jej časť na účet poskytovateľa SK19,0900 0000 0004 3543
6444, VS 1062019.
13 . O vrátení dotácie alebo jej časti prijímateľ doručí poskytovateľovi písomné oznámenie.
14. Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie sa do rozpočtu nasledujúceho roka neprenášajú
Nedodržanie zmluvných podmienok vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení predmetnej
zmluvy je porušením finančnej disciplíny podľa § § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a poskytovateľ si vyhradzuje právo
kontroly účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti využitia poskytnutej dotácie
15. V súvislosti s poskytnutou dotáciou prijímateľ berie na vedomie oprávnenia poskytovateľa pri
plnení povinností podľa zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Článok VI. Ostatné dojednania
1. Predmetná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do
Sl.decembra 2019.
2. Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznámiť akékoľvek zmeny kontaktných údajov
uvedených v záhlaví predmetnej zmluvy.
3. V prípade písomnej komunikácie listom sa zásielka doručuje prostredníctvom pošty, kuriéra
alebo iným vhodným spôsobom na kontaktné adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, okrem
prípadu, ak zmluvná strana preukázateľne oznámila druhej zmluvnej strane zmenu kontaktnej
adresy. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo ním poverenou
osobou. Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom márneho uplynutia úložnej lehoty a to aj
v prípade, ak sa o uložem zásielky adresát nedozvedel, ako aj vrátením zásielky odosielateľovi
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s poznámkou, že adresát je neznámy, alebo s inou poznámkou obdobného významu a v prípade
osobného doručenia alebo doručenia kuriérom aj dňom odmietnutia prevzatia zásielky
adresátom.
4. V prípade písomnej komunikácie elektronickou poštou sa zásielka doručuje na e-mailové adresy
uvedené v záhlaví tejto zmluvy a za doručenú sa považuje okamihom prijatia potvrdenia
o doručení elektronickej pošty. V prípade nevystavenia potvrdenia o doručení elektronickej
pošty sa zásielka odoslaná elektronickou poštou považuje za doručenú dňom jej odoslania.
5. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť vhodnú propagáciu poskytovateľa použitím erbu s
textom "Realizované s finančnou podporou“ umiestneného na www.banskabystrica.sk v
sekcii Propagácia podujatí - erb mesta na stiahnutie, na plagátoch, pozvánkach, dielach,
obrazovom alebo zvukovom zázname a umiestnenie tohto erbu so spätným odkazom na
intemetových stránkach ak sa týkajú projektu, na ktorý bola poskytnutá dotácia.
6. V prípade neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu Mesta Banská Bystrica je prijímateľ
povinný na základe výzvy poskytovateľa strpieť odstránenie erbu, inak sa prijímateľ dopustí
priestupku v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkov v znení neskorších predpisov, oho
plynúcimi dôsledkami.
Článok VII. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po jej zverejnení poskytovateľom podľa § 5 a) Zákona NR SR č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) a § 47 a) Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah zmluvy sa môže meniť len na základe jej písomných
a očíslovaných dodatkov.
3. Zmluva sa vyhotovuje v 5-ich rovnopisoch; prijímateľ obdrží jedno (1) jej vyhotovenie a
poskytovateľ štyri (4) jej vyhotovenia.
4. Zmluvné strany uzatvorili túto zmluvu slobodne, vážne a určite, nie v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok a predstavuje ich úplnú a konečnú vôľu, na znak čoho ju podpisujú.
Banská Bystrica, ..

Banská Bystrica,

MESTC
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Roman Miškár, predseda združenia

Ján Nosko
Primátor mesta
Ing. árch. Dušan Bók, podpredseda združenia
/
OZ ZA DÔSTOJNÚ RADVAŇ
Kalinčiakova 13
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Anna Povinská, hospodárka združenia
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