
ZMLUVA c. 7/2022 

O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE 

zmluvné strany 

1. Názov; 
Zastúpené: 

Mesto Trencín 
Mgr. Richardom Rybníckom, primátorom mesta 
Mierové nám. 1/2, 911 64 Trencín 
00312037 
2021079995 
Ceskoslovenská obchodná banka, a. s. korporátna pobocka Trencín 
SK61 7500 0000 0000 2558 1243 

Sídlo: 
ICO: 
DIC: 
Bankové spojenie: 
IBAN 

(dalej len zmluvná strana 1) 

2. Názov: 
Zastúpené: 
Sídlo: 
Registrácia: 

CPR Trencín 
Gabriel Chromiak 
Farská 12 
WS/1-900/90-46327 
42378541 ICO: 

DIC: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Fio banka, a.s. 
SK52 8330 0000 0024 0083 2286 

(dalej len zmluvná strana 2 alebo prijímatel dotácie) 

uzatvárajú v zmysle § 51 zákona c. 40/1964 Zb. (Obciansky zákonník) v znení neskorších predpisov a v 
súlade s VZN c. 7/2012 v platnom znení o poskytovaní dotácií z rozpoctu Mesta Trencín túto zmluvu: 

Úcelom zmluvy je pokrytie casti nákladov spojených s projektom Študentský den - "Den nezávislosti". 

1. Zmluvná strana 1 sa zaväzuje poskytnút zmluvnej strane 2 dotáciu vo výške 400,00 € (slovom: 
štyristo eur), a to do 15 dní odo dna, v ktorom zmluva nadobudne úcinnost. Dotácia bude 
poskytnutá jednorazovo na úcet zmluvnej strany 2. 

2. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje použit dotáciu výhradne na cestovné náklady, odmena pre 
prednášajúceho, tlac plagátov, prenájom ozvucenia. 

1. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje umožnit poverenému zástupcovi zmluvnej strany 1 kontrolu použitia 
dotácie. Prijímatel dotácie je povinný oznamovat zmluvnej strane 1 termín a miesto konania 
jednotlivých podujatí uskutocnovaných s podporou zmluvnej strany 1 podla tejto zmluvy, a to vždy 
najskôr 14 dní a najneskôr 7 dní pred termínom ich konania, a to mailom na adresu 
veronika.sucanska@trencin.sk a tiež na adresu: info@trencin.sk. Akékolvek zmeny týkajúce sa 
termínu a miesta konania jednotlivých podujatí po ich oznámení zmluvnej strane 1 je prijímatel 
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dotácie povinný spôsobom podla predchádzajúcej vety oznamovat zmluvnej strane 1 
bezodkladne. 

2. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje pri svojich podujatiach vyslovit podakovanie zmluvnej strane 1 za 
poskytnutú dotáciu. Ako prejav vdaky sa zmluvná strana 2 zaväzuje umiestnit v priestoroch 
svojho sídla a tiež v mieste konania podujatia uskutocnovaného s podporou zmluvnej strany 1 
podla tejto zmluvy na dobre viditelnom mieste podakovanie Mestu Trencín za poskytnutie dotácie. 

3. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje na reklamných a propagacných materiáloch o svojej cinnosti 
vhodnou formou propagovat zmluvnú stranu 1, pricom každú formu propagácie Mesta Trencín je 
zmluvná strana 2 povinná vopred konzultovat s útvarom KIS MsÚ v Trencíne prostredníctvom 
mailu: grafik@trencin.sk a rešpektovat jej odporucenia v otázkach jej grafického spracovania v 
súvislosti s umiestnením loga mesta. 

4. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje svojou cinnostou dôstojne reprezentovat Mesto Trencín. 

5. Zmluvná strana 2 je povinná zúctovat poskytnutú dotáciu na predpísanom elektronickom formulári 
nachádzajúcom sa v systéme e-grant na https://trencin.eqrant.sk/ do 60 dní od uskutocnenia 
cinnosti/projektu, na ktorých úcel bola dotácia poskytnutá alebo najneskôr do 05.01. kalendárneho 
roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bola dotácia poskytnutá (v prípade, ak cinnost/projekt, na 
úcel ktorých bola dotácia poskytnutá, boli uskutocnené v mesiacoch november alebo december) 
útvaru školstva Mestského úradu v Trencíne, na základe úctovných dokladov. Súcastou 
vyúctovania musí byt aj fotodokumentácia a vzorky propagacných materiálov, z ktorých je zrejmá 
propagácia zmluvnej strany 1 v zmysle ustanovenia ods.2 a 3 tohto clánku. V prípade, ak je 
prijímatel dotácie subjekt, ktorý je platcom DPH, považuje sa za oprávnené vyúctovanie len tá 
jeho cast, ktorá je vycíslená bez DPH. 

6. Ak zmluvná strana 2 poruší ktorúkolvek z povinností uvedených v cl. III ods. 1 až ods. 5, má 
zmluvná strana 1 právo od tejto zmluvy odstúpit, pricom táto zmluva sa ruší od samého zaciatku 
a zmluvné strany už nie sú viazané prejavmi vôle vyjadrenými podpisom tejto zmluvy. V tomto 
prípade je zmluvná strana 2 povinná vrátit zmluvnej strane 1 dotáciu uvedenú v cl. II ods.1 tejto 
zmluvy v plnej výške do 5 dní odo dna odstúpenia od zmiuvy zmluvnou stranou 1. 

7. Poskytnuté dotácie sa považujú za verejné prostriedky. Nedodržanie zmluvne stanovených 
podmienok poskytnutia dotácie, uvedených v clánku III. ods. 5 tejto zmluvy sa považuje za 
porušenie financnej disciplíny. V prípade porušenia financnej disciplíny bude zmluvná strana 1 
postupovat v súlade § 31 zákona NR S R c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

8. Zmluvná strana 2 je povinná postupovat tak, aby dodržala všetky ustanovenia zákona c. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, najmä s prihliadnutím na § 7 a 8 uvedeného 
zákona. Zmluvná strana 1 je oprávnená vyzvat zmluvnú stranu 2 na predloženie dokladov 
preukazujúcich splnenie povinnosti podla tohto ustanovenia. Zmluvná strana 2 je povinná 
potrebné doklady predložit zmluvnej strane 1 v lehote najneskôr do 10 dní odo dna dorucenia 
výzvy. 

9. V prípade, ak sa na cinnost, vykonanie prác alebo dodanie tovarov, ktoré majú byt uhradené 
z poskytnutej dotácie, vyžaduje v zmysle osobitných právnych predpisov povolenie, schválenie, 
súhlas a/alebo akékolvek iné rozhodnutie oprávnujúce na vykonanie takejto cinnosti, prác alebo 
dodanie tovarov (napr. stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby, a pod.), zmluvná strana 2 je 
oprávnená použit financné prostriedky z poskytnutej dotácie na takúto cinnost, práce alebo 
dodanie tovarov až po nadobudnutí právoplatnosti takéhoto povolenia, schválenia, súhlasu alebo 
akéhokolvek iného rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvná 
strana 1 je oprávnená vyzvat zmluvnú stranu 2 na preukázanie dodržania tohto ustanovenia. 
Zmluvná strana 2 je povinná potrebné doklady predložit zmluvnej strane 1 v lehote najneskôr do 
10 dní odo dna dorucenia výzvy. 

10. V prípade omeškania s vyúctovaním po stanovenom termíne je zmluvná strana 2 povinná 
poskytnutú dotáciu vrátit zmluvnej strane 1 v celej poskytnutej výške 400,00 € (slovom: štyristo 
eur) do 30 dní odo dna dorucenia písomného oznámenia zmluvnej strane 2 o nesplnení 
zmluvných podmienok. 
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11. Nevycerpané financné prostriedky z poskytnutej dotácie alebo prostriedky, ktoré zmluvná strana 2 
použije v rozpore so stanoveným úcelom uvedeným v cl. II. ods. 2, v rozpore s touto zmluvou 
alebo pri použití ktorých inak poruší podmienky poskytnutia dotácie, musí zmluvná strana 2 vrátit 
na úcet Mesta Trencín, z ktorého boli poskytnuté, najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho 
roka, alebo do 5 dní odo dna dorucenia výzvy zmluvnej strany 1 na vrátenie poskytnutej 
dotácie alebo jej casti. Ako variabilný symbol sa uvedie císlo zmluvy. V prípade navrátenia 
financných prostriedkov je zmluvná strana 2 povinná zaplatit zmluvnej strane 1 zmluvnú 
pokutu vo výške nepoužitých financných prostriedkov z poskytnutej dotácie alebo vo výške 
prostriedkov použitých v rozpore s so stanoveným úcelom, touto zmluvou alebo podmienkami 
poskytnutia dotácie. 

12. V prípade, ak budú zistené nezrovnalosti v predloženom vyúctovaní, bude zmluvná strana 2 
požiadaná o vysvetlenie a predloženie správnych dokladov, ktoré je povinná uskutocnit v lehote 5 
pracovných dní od dorucenia žiadosti o vysvetlenie. Ak zmluvná strana 2 nepredloží požadované 
vysvetlenie, resp. požadované doklady, považuje sa to za porušenie podmienok poskytnutia 
dotácie a zmluvná strana 1 požiada o vrátenie nesprávne vyúctovanej casti dotácie. V prípade, ak 
zmluvná strana 2 nevráti nesprávne vyúctovanú cast dotácie, je povinná zaplatit zmluvnej strane 
1 zmluvnú pokutu vo výške nesprávne vyúctovanej casti dotácie. 

13. V prípade porušenia ktorejkolvek z povinností podla ods. 8 alebo 9 tejto zmluvy je zmluvná strana 
2 povinná uhradit zmluvnej strane 1 zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej dotácie. 

14. Uhradením zmluvných pokút podla tohto clánku nie je dotknutá povinnost vrátit poskytnutú dotáciu 
alebo jej cast zmluvnej strane 1. 

1. Zmluva sa uzatvára na základe odporúcania komisie školstva a mládeže zo dna 29.03.2022, 
rozhodnutia primátora mesta zo dna 30.03.2022 a v súlade s VZN c.7/2012 v platnom znení, o 
poskytovaní dotácií z rozpoctu Mesta Trencín. Vztahy neupravené touto zmluvou sa spravujú 
ustanoveniami VZN c. 7/2012 v platnom znení. 

2. Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a úcinnost nadobudne v den nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená v súlade s § 
47a ods. 1 Obcianskeho zákonníka. V prípade, ak je prijímatelom dotácie nadácia/nezisková 
organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby/neinvesticný fond/obcianske združenie, 
odborová organizácia alebo organizácia zamestnávatelov (alebo organizacná jednotka niektorej z 
uvedených právnických osôb)/organizácia s medzinárodným prvkom, nadobúda zmluva úcinnost 
v den nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Obcianskeho 
zákonníka, nie však skôr, ako dnom zápisu príslušných údajov v rozsahu podla § 6 ods. 1 zákona 
c. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov o zmluvnej strane 2 do registra mimovládnych neziskových organizácií. V prípade, ak 
zmluva nenadobudne úcinnost do 6 mesiacov odo dna jej zverejnenia, najneskôr však do 
31.10.2022, táto zmluva zaniká. 

3. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých zmluvná strana 1 obdrží dve vyhotovenia a 
zmluvná strana 2 obdrží jedno vyhotovenie. 

V Trencíne, dna 
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