
Zmluva
o poskytnuti' dotácie finančných pľostľiedkov

uzatvorená  podľa ust.  § 51  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonnĺk  v znení neskorších  predpisov
a v súlade s právnym poriadkom  Slovenskej  republiky (ďalej len: ,Zmluva")

medzi zmluvnými  stľanami:

1. Poskytovateľ:
Názov:

Sĺdlo:

v zastúpeni':

Bankové spojenie:

Čĺslo  účtu  (lBAN):

lčo:
DIČ:

lč  DPH:

právna foma:

(ďalej aj ako „Poskytovateľ")

a

2.    Pri|emca:
Názov:

Sídlo:

Právna foma:

v zastúpení:

Bankové spojenie:

Číslo  účtu  (lBAN):

lčo:
DIČ:

lč  DPH:

Zapísaný:

Základná škola Podzáhradná
Podzáhradná  č.  51, 821  07 Bratislava
RNDr. Alena  Heldová  -riaditeľka  školy

Tatra banka, a. s.

SK 831100 0000 0026 2670 5175

31745041

2020918790
nieje  platiteľom  DPH

rozpočtová  organizácia

Biskupice si pomáhajú, oz.
Bieloruská 66, 821  06 Bratislava

občianske združenie

Roman  Lamoš,  lng.

SK8302000000004539837558
50103652

2121600591

22.12.2015

(ďalej len „Príjemca")

(„Poskytovatel'"  a „Príjemca"  ďalej aj ako „Zmluvné stany")

Preambula

Zmluvné  sďany sa  v súlade  s obsahom  ich predchádzajúcich rokovanĺ, berúc do úvahy ich spoločné ciele a
záujmy,   realizujúc  ich   obojstranne  dohodnuté  podmienky  dohodli  na  uzatvorenĺ  tejto  Zmluvy  podl'a  §  51

zákona  č.  40/1964  Zb.  Občiansky  zákonni'k  v znenĺ  neskorši'ch  predpisov,  a v súlade  s právnym  poriadkom
Slovenskej  republiky za  podmienok dohodnuých  d'alejv tejto Zmluve.

Občianske  združenie  Biskupice  si  pomáhajú,  o.z.,  Bieloruská  66,  82106  Bratislava,  lčo:  50103652 zĺskalo
z  dotačnej   schémy  Magistrátu   hl.   mesta   Bratislava   dotáciu   vo  výške  85.000  EUR  na  výstavbu  špor[ovej

inftašmktúry  a  to  konkrétne  atietickej  dráhy  na  pozemkoch  v správe  poskwovateľa.  Predmetné  dielo  bude

po zhotovenĺ   odovzdané do správy poskytovateľa.

článok 1
Predmet Zmluvy

1.   Predmetom   tejto   Zmluvy  je   poskmutie   finančných   prostriedkov   Príjemcovi   vo   výške   30000,.   EUR
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(slovom:  tidsať tisic eur)  na  úhradu  časti  nákladov investičnej  povahy na  projekt ,,Rekonštľukcia atletickej
dráhy, vybudovanie  workoutového  ihriska  a minffutbalového  ihriska"   (ďalej  len  „projekť`), ktoú bude
realizovaný     vroku     2022     vareáli     poskytovateľa.     Účelový     príspevok    pre     rozpočtovú     organizáciu

(poskytovatel'a)  bol  schválený  Uznesenĺm  MZ  Podunajské  Biskupice  zo  dňa  03.  05.  2022  číslo:    421/2018-

:ooz2p2očioovdú :rg-an%išc::ižškÉ:ltí;oh%1cdhnáw;dáfooovó,-v EPurg?r-8.2,  položka  721   -účebw  prí§pevti  pre

2.  Realizácia   projektu  je  vo  verejnom  záujme,  jej  výsledkom  bude  poslqnovat'  obyvateľom   Podunajských

;;:Ígpi:vEj:,s:os:,Í:,Puopnn?,Vép,:,Péeft?mä;:jewpk3Tľa;v3:ieuš|P?onho,oťgľá:kTvjt,ead:Éi3vmeňz;juz;ľ:r:eáa#;cRrí!eň:ci
pondelok-piatok  v  čase     od     8.00  do   16.00   hod,  pre  účely  poskHovateľa   najmä  na  telesnú  výchovu  a
športové  aktiviv  Žiakov  ŠKD,  pre  verejnosť v dňoch  pracovného  voľna  sobota  -nedeľa  v čase  od  8.00  do
19.00       hod,       kedy       bude       prístupný       širokej       verejnosti/       všewm      vekovým       kategóriá")ez
obmedzenia/registrovaným  v  klube  na  tréningovú  a  súťažnú  činnost'.    Príjemca    sa  zaväzuje  zabezpečit'
realizáciu stavby  podľa projektovej dokumentácie  v súlade s príslušnými  STN.

3.   Návrh  rozpočtu«rycí  list  projektu  je  neoddeliteľnou  súčast'ou  tejto  Zmluvy,  ktorú  tvorí  prfloha  č.  1   tejto
Zmluvy.  Dotácia  bude  účelovo  poskyhutá  zo  sďany  poskytovateľa  príjemcovi,  ktorá  bude  primárne  určená
na   realizáciu   časti   projektu   vpresne   vymedzenomrozsahu   vychádzajúc   z   rozpočtu       projektu   včasti:
workoutové  ihrisko a miniftitbalové  ihrisko.

článok 2
Spôsob poskytnutia finančných pľostriedkov

1.  Poskwovateľ  poukáže  bezhotovostným  spôsobom  finančné  prostiedky  uvedené  v článku  1.  bod  1   tejto
zmluvy  prĎemcovi  za  realizáciu  časti  projek"  (workoutové  ihrisko  a minifiitbalové  ihrisko  v zmysle  prílohy č.

1   k tejto  zmluve)  príjemcovi,  po  predloženĺ faktúry za  zrealizované  práce  na  workoutovom  a minifiitbalovom
ihrisku,  ktoré  boli  vykonané  extemým  dodávatel'om  projektu,  ktorého  výber bol  realizovaný  v zmysle  ust.  §
117  (zákazka  s  nízkou  hodnotou)  zákona  č.  343/2015  Z.  z.  o  verejnom  obstarávanĺ a  o  zmene  a  doplnení
niektoúch  zákonov v znení neskorších  predpisov.

článok 3
Účel a podmienky použi[ia finančných pľostľiedkov

1. Príjemca je povinný použiť finančné prostiedky  v súlade s podmienkami  ustanovenými  v tejto Zmluve.

2.   Posk`muté   finančné   prostriedky      sú   účelovo   viazané   na   kMie   oprávnených   nákladových   položiek

;yá::knoývchn#::ľ2Šlsuppr:#WozdTaysé:1Pr:::ylčž:,uk;e.,t-mluve)akopožiadavkakpodporeinvest,čných

článok 4
Zúčtovanie finančných pľostriedkov

1.             Zúčtovanie finančných  prostriedkov  obsahuje tieto  povinné náležitosti:

a)             smčnú  charakteristiku  príjemcu  (názov a adresu sĺdla);

b)             charakteristiku  osoby zodpovednej za zúčtovanie  (meno,  priezvisko,  kontaktné  údaje);

c)              čĺslo zmluvy;

d)             názov podporeného projektu;

e)             správu   o realizácii   projektu,  vrátane   špecifikácie   presných  dátumov  začatia  a  ukončenia  projektu
v súlade s úradnými,  technickými  a  účtovnými  dokladmi a jeho vyhodnotenie;

0              podrobné    finančné    zúčtovanie    projektu,    kópia    dodávateľskej    faktúry    svyznačením    dotáciou
podporených položiek.
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2.  Vspráve   o realĺzácii   projektu   Príjemca   projekt  vyhodnotĺ,  popíše  splnenie  účelu  dotácie  a  kzúčtovaniu

priložĺ kópie  riadne vyhotovených  dokladov \ďahujúcich sa  na  poskymutú  dotáciu.  K ýmto  dokladom patia:

a)             kópie   účtovných   dokladov  preukazujúcich   oprávnené   použitie  dotácie  vrátane   prĺloh   -takýmito
dokladmi   sú  najmä  faktúry  vrátane  objednávok,  dodacích  listov,   krycĺch  listov,  zmluvy  a dohody,  záznamy
o začatí,  ukončenĺ  prác  alebo  odovzdani' diela  s presným  špecifikovanĺm  požadovaných  temínov,  výpisy zo
Zmluvou   určeného   účtu   Príjemcu   potvrdzujúce   úhradu   predkladaných   fáktúr  k zúčtovaniu   vystavené   v
súlade so zákonom  o účtovníctve;

b)            čestné   vyhlásenie   Príjemcu,   že   predložené   zúčtovanie   dotácie  je   vykonané   §právne,   v súlade
s podmienkami  použitia  dotácie  uvedenými  v zmluve  o poskytnutí dotácie,  oprávnené  výdavky v rozpočte sú
vzhľadom  na  všew  okolnosti  správne,  aktuálne,  vynaložené  hospodárne,  efekti'vne  a  účelne,  navzájom  §a
neprekrývajú  výdavkami,  ktoré sa  reftindujú z iných zdrojov.

3.     Prfiemca     finančných     prostriedkov    je     povinný    tieto     poslqmuté     finančné     prostiedky    zúčtovať

poskytovatel'ovi  do 31.12.  2022.
článok 5

Spoločné a záverečné ustanovenia

1.  Táto  Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom podpisu  obidvoma Zmluvnými stranami a  právne účinky nadobúda
nasledujúcim  dňom  po  dni  jej  zverejnenia  v Cemálnom  registi  zmlúv,  a to  vsúlade  s ustanovením  §  47a
Zákona  č.  40/1964  Zb.  Občiansky zákonnĺk v znenĺ neskorších  predpisov  a  §  5a  Zákona  č.  211/2000  Z.  z.
oslobodnom     prístupe     kinfómáciám     aozmene    a doplnenĺ    niektorých    zákonov    vznení    neskorši'ch

predpjsov.

2.   Práva   a povinnosti   Zmluvných   strán,   ktoré   nie   sú   upravené  vtejto  Zmluve,  sa   riadia   ustanoveniami
Zákona   č.  40/1964  Zb.  Občiansky  zákonnik  vznenĺ  neskoršĺch   predpisov,  Zákona   č.  583/2004  Z.  z.  o
rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy a  o  zmene  a  doplnení  niektoúch zákonov v znenĺ neskoršĺch

predpisov    a  ustanoveniami    ostatných    všeobecne   záväzných    právnych    predpisov   platných    na    území
Slovenskej  republiky

3.  Táto  Zmluva  je  vyhotovená  v dvoch   (2)   rovnopisoch   s právnou   silou   originálu,  zktoých   poskytovateľ

dostane jedno (1 ) a  príjemca  jedno (1 ) vyhotovenie.

4.   Zmluvné    strany   vyhlasujú,   Že   túto   Zmluvu    uzavreli    slobodne   a vážne,    nie   vtiesni   za   nápadne
nevýhodných  podmienok,  prečĺtalj  ju,  porozumeli  jej  a  nemajú  proti  jej  forme  a obsahu  Žiadne  námiew,  čo

potvrdzujú  vlasmoručnými  podpismi.

5.   Neoddelitel'nou  súčasťou  Zmluvy je:

Príloha  č.  1  -  rozpočet workoutového  a  miniftitbalového  ihriska

V Bratislave  dňa: 06. 09. 2022

Poskytovateľ:

Za Základnú školu  Podzáhradná:
`.`_      .1     .--.------.--- `-+-.__

1             .,?       ,\         ,

•,,,.,..!_     ,,\.`   ĺ_)   r.\!   +\       ,:`   :\í   í--:r`\j .+ \   5 í`< 0 L A
;`-`J,    íJz,,'lh

r`lyL;l.  Alt;lld  neiuuva

riaditeľka  ZŠ

V Bratislave  dňa: 06.09. 2022.

Prfiemca:

Za: Biskupice si  pomáhajú, o.z.

ing.  r{pmall  La/lluo

ŕedsedaoz


