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Zmluva o poskytnutí grantu

Táto zmluva

bolazverejnená lÍ-'.2,1 {a,
;;;ň;",, ...l!,. (.? .. Zl?t...**'---- - |Q oS 2o2(
V Treněíne dňa,,...,...,i... ....,:::::=' 54/ l,*,/

l -/ .-/

,t ,/

lF-3;číslo202lt_O/tl?|VTrencinecna''...'...'....,...,...
#r:),/

uzatvoretá podl'a § 51 zákona ó. 4011964 Zb. občiansky zákonník vplatnom zneíti,

v súlade so zákonom č. 583/200 4 Z. z. o rozpoČtových pravidlách Územnej samosprávy

v ztenineskorších zmienav súlade so všeobecne závázným nariadením Trenčianskeho

samosprávneho kraja óislo 27l2O16 o poskýovaní grantoy na podporu environmentálnych

projekiov na ,území Trenčianskeho samosprávneho kraja v znení VZN č, 34l20I7, č,

612018,I4l20I8, ě.2612020 aó.3512020 (ďalej len ,,zmluva" v príslušnom tvare) medzí

J

zmluvnými stranami označenými ako

Poskytovatel':

Názov:

Sídlo:

tČo:
DIČ:

Štatutárny zásttlpca:

BaŇové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

kontaktná osoba:

Email:

(ďalej len ,,poskytovateť" v príslušnom tvare)

a

Prijímatelo:

Názov:

Sídlo:
právna forma:

Inštitucionálny sektor:

Štatutárny zástupca:

tČo:
DIČ:

BaŇové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

kontaktná osoba:

Email:

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282120A,911 01 Trenčín

36126624

2021613275

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Štátna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489

Andrea Molnárová

andrea. mo lnarova@tsk. sk

Materská škola, Chmelinec 14I]116, Púchov

Chmelinec 141tl6,020 01 Púchov

327 - rozpočtová organízácia

13130 - miestna samospráva

Danka Černičková

36129682

2021669749

Prima banka Slovensko, a.s.

SK04 5600 0000 007230762002

Mgr. Andrea Golejová

mschmelinecpuchov@centrum. sk

Il7

(ďalej len,,prijímateť" v príslušnom tvare)



1. 1

čHnok 1
: Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie grantu prijímateťovi z tozpočtu Trenčianskeho
samosPrávneho kraja prostredníctvom environmentálneho grantového programu
s názvom ,,Zelené oěi"

Oblasť podpory: Priame aktivity

v sume ŠPecifikovanej v článku 2 ods. 2.6 tejto zmluvy na podporu realizácie
PoskYtovateťom schváleného projektu snázvom Záhrada, ktorá nas-uči (ďalej len
,,Projekt") ako aj urČenie zmluvných podmienok, práv a povinností poskytovateťa
a prijímateťa pri poskytnutí tohto grantu.

Prijímateť prijíma grant podťa odseku 1.1 tohto článku bez výI.tad, v plnom rozsahu aza
Podmienok uvedených v tejto zmluve a len na účel uvedený v článku i t"ito zmluvy.

čtánok 2
Účet, vYšt<a a sp6sob poskytnutia grantu

Táto zmluva sa uzatvára na základe rozhordnutia predsedu TSK číslo TSK12O2I!03II7-3
zo dňa04.03.202I o schválení žiadosti o grant ě.202I-01-01 (ďalej aj ako,,žiadosť..).
Prijímateť sa zavázuje poskytnutý grant použiť výlučne tak, aby bol dosiahnutý cieť
grantového programu a výluČne na úhradu schválených výdavkov na realizáciu aktivít
Projektu, ktoré sú uvedené v Prílohe č. l tejto zmluvy a za splnenia podmienok
uvedených v tejto zmluve.

Prijímateť je povinný viesť prijaté finaněné prostriedky na bankovom účte, ktorého je
vlastníkom. PrijímateÍ sa zavázuje udržiavat' účet uvedený v zéůiaví tejto zmluvy
otvorený, ato až do doby finančného ukončenia realizácieprojektu.

Prijímateť sa zavázuje aktivity projektu rcalizovať riadne a včas podťa schváleného
harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č.2 zmluvy.

Prijímateť je Povinný informovať poskytovateťa o presných termín och realizácle aktivít,
ktolý sa týkajú participácie oběanov na projekte avzdeiávania najneskór 7 dnipred ich
realizáciou na email uvedený v záhlavítejto zmluvy.

Poskytovateť a prijímateť sa dohodli, že:

a) PoskYtovateť poskytne prijímateťovi grant maximálne do výšky 2 000,00 Eur
(slovom dvetisíc eur) na realizácíu schválených aktivít projektu,

b) Prijímateť zabezpečí vlastné zdroje (napr. sponzorské a pod.) na financovanie
Projektu, ktoré sa rovnajú rozdielu celkových výdavkov piojektu aposkytnutého
grantu uvedeného v odseku 2.6 písm. a) tohto článku,

c) Prijímateť ďalej zabezpeěí ďalšie vlastné zdroje na financovanie projektu na úhradu
vŠet§ých výdavkov projektu, ktoré nebudú poskytovateťom schialene na základe
predloženého vyiětovania.

Prijímateť nesmie požadovať na realizáciu schválených aktivít projektu dotáciu, alebo
PrísPevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila duplicitné financovanie, alebo
spolufinancovanie zo zdrojov rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych
fofldov, zinýchverejných zdrojov, alebo zdrojor, ÉÚ.
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2. 8 Prijímateť berie na vedomie, že grant, a to aj kďždájeho časť je finančným prostriedkom
vYPlateným z rozpoětu poskytovateťa. Kontrolu použitia týchto finančných prostriedkov,
ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vziahuj e režim
upravený v právnych predpisoch SR.

2.9 Celková výška poskytnutého grantu je maximálna, nesmie byt' prekro čená anie je možnéjej dodatoČné navýšenie. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákludou
súvisiacich s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne prijímateť na vlastné
náklady.

2. I0 Grant bude poukázaný jednorazovo na bankový účet prijímateťa uvedený v záhlaví tejío
zmluvy do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2.II Ustanovenia iných právnych predpisov o spósobe nakladania s finančnými prostriedkami
poskytnutými podťa tejto zmluvy nie sú touto zmluvou dotknuté.

2.12 V PríPade, ak výsledná suma skutočne vynaložených výdavkov schválených položiek, na
ktoré poskytovateť poskytuje grant bude nižšia ako suma uvedená v ods. ).e pism. a)
tohto Článku, prijímateťovi dotácie vznikne nárok na grant len do výšky skuločných
a riadne preukázaných vynaložených výdavkov.

2.13 Hmotnú zodpovednosť za poskytnutý grant preberá prijímateť dňom jeho pripísania na
účet prijímateťa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

2.14 Prijímateť zodpovedá za dodržanie zákonrtých postupov v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní v platnom znení a porušenie tohto zákoía zo strany prijímatefa .u pouážuje
za Podstatné porušenie podmienok zmluvy, s ktorým je spojená povinnosť vraiiť
poskytnutý grant.

2. 15 Prijímateť je povinný počas platnosti a účinnosti zmluvy informovať verejnosť o pomoci,
ktorú na základe zmluvy získa. Spósob informovania prijímateť definoval v žiadosti
o grant. Toto informovanie je povinný preukázať v záverečnej správe projektu (fotkami,
linkami na webové stránky, prípadne kópiou tlačovín).

2. 16 Prijímateť sa zavázuje prezentovať Trenčiansky samosprávny kraj (poskytovateťa) podťa
Grafického manuálu pre publicitu projektov TSK. Okrem ptezentácíe TSK je prijímateť
Povinný pri informovaní uvádzať, že projekt bol podporený vrámci giantového
environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

2.17 prijímateť je ďalej povinný uvádzať pri informovaní logo zelenážupa.
2.18 PoskytovateÍ sa zavázuje dodať prijímateťovi v elektronickej podobe Grafický manuál

Pre Publicitu projektov TSK s erbom poskytovateťa a logom projektu Zelenážupa,

Clánok 3
Sp6sob a termín vyúčtovanie grantu

Prijímateť je povinný zaslať vyúčtovanie poskytnutého grantu poskytovatel'ovi najneskór
do 30 dní od fyzického ukončenia realizácie aktivít projektu. PIatí, že v mesiaci, u ktoro-
má dójsť ku fyzickému ukončeniu projektu, ktorý je stanovený v Prílohe č.2 zmluvy, je
moŽné za dátum fyzického ukončenia považovať posledný deň v danom mesiaci. V
Pdpade fuzického ukončenia realizácie aktivít projektu v termíne kratšom ako 30 dní pred
ukonČením beŽného roka, tj. pred 3 Ll2.202I, vyúčtovanie predloží prijímateť najneskór
do 5. januára nasledujúceho kalendárneho roka, t j. do 05.0I .2022.
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3.2

4.2

Vyúčtovanie predkladá prijímatef na formulári k vyúčtovaniu grantov spolu
so závereěnou správou projektu. Ich aktuálne znenie je zverejnené na webovom sídle
poskytovatefa www.tsk.sk v sekcii venovanej grantovému pfogramu Zelené oči,
hierarchicky sa možno k informáciám dopracovať nasledovne: Regionálny rozvoj l
Zelenážupa l Zelené oči.

K záverečnej správe projektu prikladá prijímateť aj fotodokumentáciu jednotlivých aktivít
a dosiahnutých výsledkov. V prípade, že žiadate| nepredloží fotodokumentáciu
niektorých aktivít, je povinný vrátiť tú časť grantu, ktorá bola poskytnutá na výdavky
súvisiace saktivitou, ktorú nevie fotkami prellkázať. Prijímateť je zároveň povinný
predložit' aj fotodokumentáciu zparticipácie občanov na projekte avzdelávacích aktivít,
v prípade, že prijímatef nepredloží fotodokumentáciu týchto aktivít, je poskytovateť
oprávnený požadovať vrátenie celého grantu, prípadnejeho časti.

3.4 K vyúčtovaniu prijímateť predloží kópie účtovných dokladov preukazujúcich ich
ěerpanie. Kópie týchto dokladov musia by' opatrené pečiatkou prijímateťa (pokiať ňou
disponuje) a originálnym podpisom štatutárneho zástupcu. Účtovné doklady musia mať
všetky náležitosti, ktoré určuj e zákon ě. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
právnych predpisov, ako aj prílohy k účtovným dokladom.

3. 5 . Finančné prostriedky, ktoré prijímatel'použije v rozpore so stanoveným účelom grantu sa
zavázuje prijímateť vrátiť na účet poskytovatela, z ktorého boli poskytnuté, najneskór do
30 dní odo dňa doručenia upovedomenia prijímateťovi o zistení rozporu v použití
finančných prostriedkov so stanoveným účelom (variabilný symbol: 202I0I0D.

3.6 Nevyčerpané finančné prostriedky je prijímateť povinný vrátiť na účet poskytovateťa
najneskór do termínu predloženia vyúčtovania, pričom túto skutočnosť vo vyúčtovaní
uvedie spolu s dokladom preukazujúcim toto vrátenie (variabilný symbol: 202I0I0D.

3.7 Správu z administratívnej finančnej kontroly zasielaposkytovateť prijímateťovi do 60 dní
od predloženia vyúčtovania. V prípade zistenia nedostatkov vyúčtovania je prijímateťovi
zaslaný návrh správy z AFK v zmysle zákonač.357l20I5 o ťrnančnej kontrole a audite a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Lehota na
doručenie správy z AFK v tom prípade začína znoya plynúť dňom informovania
poskytovateťa o odstránení zistených nedostatkov.

čHnot< 4
Kontrola poskytnutia grantu a porušenie finančnej disciptíny

Kontrolu správnosti čerpania grantu, jeho účelu, úplnosť a správnosť predložených
dokladov k zúčtovaniu, je poskytovateť oprávnený vykonávať v zmysle príslušných
právnych predpisov a interných predpisov poskytovateťa upravujúcich nakladanie
s verejnými finančnými prostriedkami.

Prijímateť je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu podťa preďchádzajúceho odseku
tohto článku zmluvy zástupcami poskytovatelia, najmá kontrolu na mieste, ěo zaMřta aj
kontrolu originálnych účtovných dokladov a dokladov súvisiacich s realizáciou projektu.

Prijímateť berie na vedomie, že nedodržanie, alebo porušenie ktorejkoťvek
z dohodnutých zmluvných podmienok, za ktorých sa grant poskytol, alebo nehospodáme,
neefektívne, neúčinné a neúčelové použitie grantu prijímateťom, sa považuje okrem iného
za . poruŠenie finančnej disciplíny v zmysle ustanovenie § 31 ods. 1 zákona
o rozpočtových pravidlách.
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4.4

4.5

4.6

Prijímateť berie na vedomie, že ak pri nakladaní apoužití grantu poruší finančnú
disciplínu niektorým zo spósobov uvedených v§ 31 ods. I zákona orozpočtových
pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude poskytovateť sankcionovať
v závislosti od druhu porušenia podťa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateť je povinný zrealizovať projekt tak, ako bol schválený grantovou komisiou
a dodrŽať všetky podmienky stanovené poskytovateťom v oznámení o výsledku
vyhodnotenia žiadosti. Prijímateť je povinný všetky aktivity a výdavky, na ktoré bol grant
poskytnutý zdokumentovať fotograťtami, ktoré prikladák záverečnej správe projektu.

Prijímateť berie na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkoťvek spósobom poruší svoje
povinnosti uvedené v zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, m6že sa to považovať za
poruŠenie pravidiel a podmienok, zaktorých bol grant poskytnutý a v takomto prípade je
prij ímateť povinný poskytnutý grant vrátiť poskytovateťovi.

V prípade, že prijímatef nevykoná a nepredloží vyúčtovanie riadne a včas, nebude
oprávnený žiadať o grant v období nasledujúcich najmenej piatich rokov.

Poskytovateť bude grant nezúčtovaný v stanovenom termíne považovat' za bezd}vodné
obohatenie a prijímateť je povinný grant bezodkladne (najneskór však do 5 dní od
doručenia vyzvanianajeho vrátenie) vréniť na účet poskytovateťa.

Na povinnosť prijímatela vrátiť poskytnutý grant alebo jeho pomernú časť, ktorá bude
pouŽitá v rozpore s príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy nemá vplyv skutočnost', že
porušenie zmluvnej povinnost' nebolo prij ímateťom zavinené.

čHnok 5
Zmeny údajov

Akékoťvek zmeny, ktoré by menili charakter projektu nie sú možné.

Zmeny identiťrkačných údajov prijímateťa ajeho partnerov je prijímateť povinný
písomne oznámiť poskytovateťovi do 15 kalendárnych dní od vzniku tejto zmeny.

čHnok 6
Vyhlásenia zmluvných strán

Prijímateť dáva podpísaním tejto zmluvy súhlas so zverejňovaním informácií a údajov
uvedených vžiadosti o grant, vyúčtovaní av závereěnej správe zprojektu na webovom
sídle poskytovateťa.

Prijímateť vyhlasuje, že idaje, ktoré sú obsahom tejto zmluvy ako aj všetky informácie
obsiahnuté v žiadosti a všetkých sprievodných a doplňujúcich dokumentoch a dokladoch,
sú pravdivé, úplné ataktiež, že poskytovateťovi nezamlěal žiadne informácie, ktoré by
mohli mať vplyv na poskytnutie grantu, alebo uzatvorenie zmluvy.

Ak poskýovateť zístí, že prijímateť uviedol v žiadosti, vyúčtovaní, záverečnej správe
z projektu, alebo v ďalších dokumentoch súvisiacich s projektom preukázateťne
nepravdivé,lživé azavádzajttce informácie, nie je prijímateť oprávnený žiadať opátovne
o grant po dobu nasledujúcich troch rokov od takéhoto zistenia.

Prijímateť vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz
ani vedená reštrukturalizácia podťa zákona ě.712005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
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7.2

6.5

7.1

7.3

7.4

7.5

7.6

8. 1

a o Zmene a doPlnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je v nútenejsPráve ani ozdravnom reŽime podťa zákona č. 58312004 Z. z. o .orpoetávých pravidláchúzemnej samosprávy a o ,mené a doplnení niektorýcn r,ákonou.
Prijímateť ďalej, vYhlasuje, že zabezpečí hospodárne, efektívne, účinné a účelovévYnakladanie PoskYtnutého grantu v súlade ,o ,áĚrrorn o rozpočtových pravidlách.

čtánok 7
Komunikácia zmluvných strán

zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto zmluvou siPre svoju záv'áznosť vYŽaduje PÍsomnú formu, v rámci ktore.; sú zmluvné strany povinnéuvádzať číslo žiadosti a názov projektu podťa iejto zmluvy.
Zmluvné stranY sa zavázujÚ, Že budú pre vzájomnú písomnú komunikác iu používaťpoštové adresy uvedené v záhlavítejto zmluvy.
Yzájomná komunikácia súvisiaca s touto zmluvou móže prebiehať aj elektronicky
Prostredníctvom emailu za Podmienok gtgngvenÝch poskyovateťom. V rámci tejto formykomunikácie je Prijímateť, povinný uvádzať čísio žiadosti podťa tejto zmluvy . ZmlwnéstranY sa zavázujÚ,.?? bYdY pre vzájomnú elektronickú komunikaciu pfiívať emailovéadresy uvedené v záhlavítejto zmluvy.
V PríPade PÍsomnej formy komunikácie sa písomnost' považuje za doručenú dňomPrevzatia PÍsomnosti, alebo odmietnutím prijlia tejto písomnosti. Ak sa v pdpadedoruČovania Prostredníctvom poštového poa.riru ?ati doručovaná zásielka akonedoruČená, alebo.nedoruČiteťná (resp. adresát n"ria^yj,považuje sa takáto zásielkazadoručenú dňom vrátenie tejto zásielký odosielaj,i"..; o.oÚá.
V PríPade elektronickej komunikácie sa odoslaná elektronická pošta považuje zadoruČenú dňom Potvrd.enia prijatia emailu druhou zmluvnou stranou. i prípade, ženedójde k Potvrdeniu Prijatia Ó.áir" a*hou zmluvnou .i.unou do troch kalendárnych dní

:Í"rri*,":doslania, 
PovaŽuje sa ten za doručený tretím kalendárnym árorn od jeho

Pre PoČÍtanie lehót 
YlatÍ,. Že d,o plynutia lehoty sa nezapo čítava deň, keď došlok skutoČnosti urČujúcej začiatok lehoiý. Ak koniec i"il;y pripadne na dni víkendu alebosviatok, je posledný. áňo. r"rroú nu:uližší nasledujúci pracovný deň.

čHnot< 8
Spoločné a záverečné ustanovenia

Práva a Povinnosti zmluvných strán, 
^\tolé 

nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadiaustanoveniami zákona Č. 40lt964 Zb. Občiansky zákonnik v znení neskorších predpisov,zákona ě, 523/2001 Z. r.o rozpočtových pravidlách územnej samospr ávy ao zmene adoPlnení niektorých zákonov i znení-neskorších p..apirov a ustanoveniami ostatnýchvŠeobecne záváznýchPrávnych predpisov platných na úLemíSlovenskej republiky.
Zmluva sa móŽe meniť a_lelo dopíňať iba so súhlasom oboch zmluvných strán formouoČÍslovaných PÍsomných dodatkov k nei, podpísanýctr ouoma zmluvnými stranami.
Pri výklade dohodnutých zmluvných 

_podmienok sa prihliad a na žiadosť. V prípade'rozPoru medzi ustanoveniami zmluvy a Žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy.
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8.4 Zmluva sa lzatvára na dobu určitú. K ukončeniu zmluvy dójde doručením Správy
z administratívnej finančnej kontroly prijímateťovi a finančným vyrovnaním zmluvných
strán.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých tri sú určené pre
poskytovateťa a jeden pre prijímatefa.

Štatutárni zástupcovia zm|uvných strán vyhlasujú, že v zmluve je vyjadrená ich vóťa, nie
sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by im znemožřtovali túto zmluvu podpísať,
prečítali si ju, porozumeli jej ana znak súhlasu sjej obsahom ju slobodne avéňne
podpísali.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateťa.

l B "03- 2021

8.5

8.6

8.1

V Trenčíne, dňa

Za poskytovateťa:

V Púchove, dňa 42 !_ Zas y'

Zaprijímateía:

I

Ing. Jaroslav Baška

predseda

.,/
&"eV

tVíATEP.st<Á Šrou.
cHMELlNEc l4LLl6 o

t-^ 01 P[JcHov

Danka Černičková

riaditefka
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