
Zmluva . 1167/2022/ODDDO 
o poskytnutí finannej dotácie na rok 2022 

uzavretá podfa § 51 zákona . 40/1964 Zb. Obianskeho zákonnika v zneni neskoraích predpisov 
a VSeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja . 38/2019o poskytovaní 

dotácii z vlastnych prijmov BBSK úelovo urených na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu 

vBanskobystrickom kraji v zneni neskoraich dodatkov (dalej ako,VZN'") 
(dalej len,Zmluva") 

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

1. Poskytovatefom: 
Názov: 
Sidlo: 

Banskobystrický samosprávny kraj 
Nám. SNP 23 
974 01 Banská Bystrica 
Ing. Ján Lunter, predseda BBSK 

378281000 
`tatutárny orgán: 
ICO: 
DIC 
bankové spojenie: 
BAN: 

2021627333 
Státna pokladnica 
SK92 8180 0000 0070 0038 9679 

ldalej ako .Poskytovate 

a 

2. Priimate>om / }iadatefom: 
Názov/ obchodné meno: 
Sidlo: 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko 

Námestie SNP 1 

`tatutárny orgán: 
Konajúca prostrednictvom: 

ICO 
e-mailová adresa: 

974 01 Banská Bystrica 
MUDr. Ján Nosko, Milan Paprka 
Ing. Jifi Péc, PhD., výkonný riadite> 
42299268 

pec@centralslovakia.eu 
Ceskoslovenská obchodná banka, a.s. 
SK18 7500 0000 0040 1614 8825 
Nezisková organizácia 

Idalej ako,Ziadate alebo Prijímate a spolu s Poskytovatelom dalej ako ,Zmluvné strany 

bankové spojenie: 
IBAN: 
právna forma: 

Predmet a úel Zmluvy 
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovate>a poskytnúe Ziadatelovi finannú dotáciu na rok 2022 
z vlastných príjmov Poskytovatefa na základe VZN a Výzva . 3/2021 na predkladanie ~iadosti 
o poskyinutie dotácie z rozpotu Banskobystrického samosprávneho kraja na rok 2022 Výzva na 
predkladanie ziadosti o poskytnutie dotácie z rozpotu Banskobystrického samosprávneho kraja na rok 
2022 na aktivity marketingovej podpory regionálnych znaiek a regionalinych producentov (dalej ako 
Výzva"), vo výake a podla podmienok dohodnutých v Zmluve, za úelom podporenia ni~aie uvedeného 

projektu (dalej len ,Projekt"), a to výlune vrozsahu jeho oprávnených výdavkov uvedených 

v prisluanej ziadosti v asti rozpoet projektu -~iadanéz VUC a vymedzených v tejto Zmluve: 

Názov Projektu: 
Mobilná umelecká dielña pre regionálnych producentov vo vymedzenom 

priestore apañodolinského námestia 

Oprávnené výdavky k Projektu: 

a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivit Projektu predstavujú sumu 3 750,00 EUR s DPH. 

b) Poskytovatel poskytne Prijlimatelovi dotáciu najviac vo výake 3 000,00 (dalej ako .Dotácia"), oo 
predstavuje 80% z celkových oprávnených výdavkov (dalej ako .COV"), na realizáciu aktivit Projektu 

uvedených v nasledovnej tabulke: 
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Oznaenie 
ekonomickej 

klasifikácie (íslo) a názov 

polo~ky-oprávneného výdavku 

vyska oprávneného 
vydavku hradeného 

z BBSK Polo~ka 

C. 600,00 

2 400,00 600 Odmeny remeselníkom 

2 600 Organizané zabezpeenie 3 000,00¬ 

Spolu s DPH 

Prijimate zabezpeí vlastné zdroje financovania Projektu vo výake najmenej 20 % z COv, 

750,00 ¬ na oprávnené výdavky projektu (odmeny 
remeselnikom, 

marketingové výdavky, 

organizané zabezpeenie). 

) V pripade zistenia nesúladu medzi polo~kou - oprávneného výdavku uvedenou v Zmluve a skutone 

vynalo~eným výdavkom, je Prijimate> povinný výaku takéhoto výdavku v rámci vyútovania vratit ako 

neoprávnený výdavok v súlade s touto Zmluvou. 

2. Prijimatef mô~e Dotáciu pou~ie len do konca prísluaného rozpotového roka, pre ktorÝ je Dotacia 

poskythutá, t. j. najneskôr vaak do 31.12.2022 tzn. vaetky predkladané útovné doklady musia mat 

najneskoraí dátum úhrady 31.12 2022. 

Ziadate> sa zaväzuje prevziae Dotáciu a pou~ie' ju na Projekt a úel apecifikovaný v Zmluve a to výlune 

V Sulade s ekonomickou klasifikáciou polo~ky definovanej v l. I bod 1 písm. b) tejto Zmluvy (vid. taburka). 

Ziadatel sa zároveñ zaväzuje dodr~ae vaetky podmienky v zmysle VZN a Vyzvy. 

3. 

4 Prijimate> je povinný zabezpeite pri pou~ití Dotácie súlad so zákonom . 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskoraich predpisov, inak bude pou~itie Dotácie pova~ované za neoprávneny 

výdavok. 

5. Skutone vynalo~ené výdavky na realizáciu Projektu musia splñat nasledovné kritériá: 

a) sú uhradené do konca roka 2022, 

b) sú identifikovatelné a overite>né, t. j. dolo~ené prísluanými útovnými dokladmi, ktoré sú riadne 

evidované v analytickom útovníctve a v analytickej evidencii Prijímatela 

c) sú zaznamenané v útovníctve Prijímate>a v súlade so zákonom . 431/2002 Z. z. o útovnictve 

v znení neskoraích predpisov, 

d) sú lenené podla ekonomickej klasifikácie v súlade s Opatrením Ministerstva financii Slovenskej 

republiky z 8.decembra 2004 . MF/010175/2004-42, 

e) Prijimate> má náok na Dotáciu len do výaky skutone vynalo~ených výdavkov. Ak nastane pripad, 

~e Prijemca nevyútuje Dotáciu do pridelenej výaky (maximálne 80% z COV a spolufinancovanie 

minimálne 20% z COV), alebo ak nastane pripad, ~e Prijemcovi nebola pridelená po~adovaná suma 

na realizáciu Projektu a Projekt nebude uskutonený v po~adovanej výake, prípadne bude aj zní~ený 

po verejnom obstarávaní, bude sa pri vyútovaní postupovae' podfa lánku V. odseku 3 Zmluvy. 

6. Dotácia sa neposkytuje na: 

a) vydavky, ktoré nie súv súlade so vaeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä zákonom 

o útovnictve, zákonom o dani z prijmu, zákonnikom práce, a i.), 

b) výdavky na stravovanie, oberstvenie a nákup potravin (okrem limitovaných vydavkov 
na oberstvenie v zmysle podmienok vyhlásenej výzvy), 

odpisy 
d) osobné výdavky (honoráre, odmeny, mzdy, náhrady mzdy a zákonné odvody) realizátorov 

Projektu a Prijimate>a, 
e úroky z dl~ných súm (úverov a pô~iiek), 

manká a akody a dlhy, 
g) správne poplatky, ktoré nie sú pre realizáciu Projektu nevyhnutné, 
h) bankové poplatky, 

výdavky, ktoré sa nedajú preukázae útovnými dokladmi, ) 
)výdavky na zhodnotenie majetku vo vlastnictve BBSK, 
k) pobyty, výlety, rekreácie obanov a s tým spojené výdavky, 
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dah z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH'), ak je nárokovatelná na vrátenie akýmkolvek spsobom ) 
poda prísluaných právnych predpisov, 

revaazkove výdavky a re~ijné náklady spojené s pravidelne sa opakujúcimi be~nymi aktivitami 

Prijimatela a nesúvisiace s Projektom, 
n) cestovné náhrady za pou~itie súkromného motorového vozidla, 
o) výdavky na nákup nehnute>ného majetku (stavieb a pozemkoV) 
P)vydavky spojené s prenájmom dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (stavieb, strojov, 

Zariadeni, softvéru a i.), krátkodobého majetku a zabezpeenie slu~ieb na obdobie presahujúce 

dobu realizácie Projektu, 
9) dalaie výdavky, ktoré urí konkrétna Výzva, 

.Prijlmater je povinný informovat o finannej podpore Projektu zo strany Poskytovatela nasledujúcimi 

sposobmi, v závislosti od konkrétnej realizácie: 
na svojom webovom sidle, profiloch sociálnych sieti, v tlaových výstupoch, v súlade s dizajn 

manuálom Poskytovatela, 
uvedenim Poskytovatela ako partnera Projektu v mediálnych výstupoch, 

umiestnenim loga Poskytovate>a na finanne podporovanom objekte, predmete alebo nosii, 

ktoré je dostupné na webovej stránke BBSK. 

I. 

VYaka Dotácie 

1. Poskytovate> na základe tejto Zmluvy poskytne Prijímatefovi Dotáciu na: be~né výdavky vo výake: 

3 000,00 ¬/slovom: tritisic eur/ a kapitálové výdavky vo výake: 0 ¬/slovom: - eur/, t. j. v celkovej výake 

3 000,00 ¬ /slovom: tritisic eur/, bezhotovostným prevodom v prospech bankového útu Ziadatela 

uvedeného v záhlaví Zmluvy. 

2. V pripade existencie opatreni, ktoré by boli na území Slovenskej republiky v súvislosti s potvrdenými 

pripadmi COVID-19, pripadne z iného dôvodu definovaného Vládou SR na základe osobitných vyhlásení 

vo forme opatreni, nariadení a ostatných vaeobecne záväzných právnych predpisov SR as ohfadom na 

odporúania/opatrenia Ustredného krízového atábu a Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

prijaté, Dotácia bude Prijímatefovi poskytnutá a~ po zruaení týchto opatrení nariadení prijatých 

Ustredným krizovým atábom a Vládou SR. Schválená Dotácia bude Prijímatefovi vyplatená v pridelenej 

výake najneskór do 30 dní odo dHa nadobudnutia úinnosti Zmluvy alebo zruaenia opatrení / nariadení 

Ustredného krízového atábu alebo Vlády SR v zmysle predchádzajúcej vety tohto ustanovenia Zmluvy 

v súlade s ostatnými platnými uzneseniami Zastupitefstva BBSK v ase podpisu tejto Zmluvy. 

Il. 

Podmienky pou~itia Dotácie 

1. Dotácia je úelovo viazaná a mo~no ju vyu~it len na úel pod>a tejto Zmluvy a to v zmysle zásad 

hospodárnosti, úelnosti a efektivnosti. 

2. }iadatel nie je oprávnený z Dotácie poskytnúe dotáciu iným právnickým alebo fyzickým osobám alebo 

obciam s výnimkou úhrady oprávnených nákladoV spojených s realizáciou Projektu uvedeného v tejto 

Zmluve. 

Plnenie podmienok poskytnutia Dotácie je Poskytovate> oprávnený kontrolovat' poas trvania Projektu a 

po dobu 36 mesiacov odo dHa úhrady poslednej faktúry, prip. iného útovného dokladu k Projektu (dalej 

ako .ukonenie realizácie Projektu"). Ziadatel sa zaväzuje a súhlasí, |e bude plnit' a akceptovat 

uvedené podmienky v zmysle tejto Zmluvy a tie~ nasledovné podmienky: 

a) povinnost' zaslae fotodokumentáciu z realizovaných aktivit Projektu oddeleniu dotáci ÚBBSK, 

b) povinnose uchovávae fotodokumentáciu z realizovaných aktivít Projektu po dobu 36 mesiacov od 

ukonenia realizácie Projektu, 

c) povinnose poskytnút' súinnose pri výkone kontroly Poskytovatefom podfa Zmluvy, 

d) ak je úelom pou~itia Dotácie alebo jej asti výstavba, technické zhodnotenie nehnute>nosti, 

nákup strojov a technológií a pod., ktorého výsledkom je dlhodobý hmotný a/alebo nehmotný 

DPH je pova|ovaná za oprávnený výdavok ak nie je vymáhate>ná (odpoitate>ná) podfa zákona . 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v zneni neskoraich predpisov (napr. ak prijlmatef nie je zdanite>nou osobou platitefom podfa tohto zákona alebo ak ide o taku 

DPH u platite'a, ktorá nie je odpoitatefná podra ustanoveni § 49 a 52 tohto zákona) 
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majetok v zmysle zákona . 431/2002 Z. z vzneni neskoraich predpisov (dalej .zákona 
o úctovnictve") a zákonat 595/2003 Z. z. vzneni neskoraich predpisov (dalej .zákona o dani 
z prijmov") je Prijimate 

povinny nadobudnutý majetok zaradif' do svojho majetku a zostane jeho majetkom minimáne 
36 mesiacov po ukonení realizácie Projektu pri dodr~ani zákona o útovnictve a bude 
pou|ivaný výlune na výkon innosti vymedzenej úelom Projektu 
a tento majetok nemôze byt poas realizácie aktivit Projektu a po�as obdobia 36 mesiacov 
po ukonení realizácie Projektu prevedený na tretiu osobu, alebo prenajatý tretej osobe, 
s výnimkou bezodplatného prenajatia na inú ako podnikate>skú innost. 

Pryimatel je povinný informovat Poskytovatela poas realizácie aktivít Projektu aj po�as 36 mesiacov 
nasledujücich po ukonení realizácie Projektu o zaatí a ukonenl akéhokotvek súdneho, exekuného, 
konkurzného, reatrukturalizaného alebo správneho konania voi Prijimatefovi, o vstupe Prjimatela do 
ikvidacie a jej ukoneni a o iných okolnostiach, ktoré majú vplyv na majetok financovaný z Dotácie. 

IV 
Podmienky vyútovania Dotácie 

1. Prijimatel predlo|i doklady pre vyütovanie Dotácie prostrednictvom eSlu~by prevádzkovanej na 

webovom sidle Poskytovatela v nasledovných termínoch: 
a)do 30 dni od ukonenia realizácie Projektu, pre ktory bola Dotácia poskytnutá, priom uvedené 

sa vzfahuje na projekty s ukonenou realizáciou do 30. novembra rozpotového roka pre ktory bola Dotácia poskytnutá, 
b) najneskör do 31. decembra rozpotového roka, pre ktorý bola Dotácia poskytnutá pre projekty realizované poas celého rozpotového roka s ukonenou realizáciou Projektu v mesiaci 

december s výnimkou bodu 1.pism.c) tohto lánku Zmluvy, 
c)najneskór do 15. januára nasledujceho rozpotového roka, pre ktorý bola Dotácia poskytnutá, 

pre projekty so zaiatkom realizácie od 1. decembra do 31. decembra rozpotového roka, pre ktory bola Dotácia poskytnutá, 
d) Prijimatel, ktorý ukoni realizáciu Projektu pred podpisaním Zmluvy, je povinný vyútovae dotáciuu 

do 30 kalendárnych dní od prijatia Dotácie na úet Ziadate>a. 

2. Vyúctovanie poskytnutej Dotácie musi byte vykonané riadne a vas v zmysle Zmluvy 
3. Vyúctovanie poskytnutej Dotácie, musí obsahovae itate>né skeny úctovných dokladov v zmysle zákona o úctovnictve (originál v pripade po~iadavky Poskytovate>a), ktoré riadne preukazujú pou~itie Dotácie. Uctovné doklady (faktúry, výpis z bankového útu, pokladniné doklady a doklady z registranej pokladne, zmluvy) musia bye oznaené textom ,hradené z prostriedkov BBSK" priamo na predkladanom útovnom doklade. Prijímate> predlo~í vo vyútovani doklady 

zodpovedajúce charakteru vynalo~ených výdavkov, spravidla 
a) súpis útovných dokladov k finannému vyútovaniu dotácie vrátane výaky spolufinancovania Projektu uvedenej vo výzve, ktory tvorí príloha . 1 VZN 
b) zmluvy. 
C) faktüry, 

bankové výpisy Prijimatela, ktorá dokumentuje pou|itie poskytnutej Dotácie, d) 
vydavkové pokladniné doklady, e) 
prijmové pokladniné doklady, 

9 doklady z registranej pokladne, v pripade platby resp. nákupu v hotovosti, 
n) prehlásenie o vlastnictve útu, z ktorého boli hradené náklady, pokial sa nezhoduje s islom 

úctu uvedenom v Zmluve, 
i) hodnotiacu správu o realizovanom Projekte, v ktorej bude uvedený termin ukonenia 

realizácie Projektu, 
útovné doklady preukazujúce zabezpeenie vlastného spolufinancovania Projektu (v 
zmysle ods. 7 tohto lánku Zmluvy), 

k) iné relevantné doklady. 

4 Vpripade. ak Prjlimatefje platcom DPH, Dotaciu mo~no pou|it len na úhradu zakl�du dane z pridanej 
hodnoty Prostriedky z dotacného systému nemózu byt pou|itée tak, aby boli Ziadatefovi vratené 
dahovým úradom po vyúctovani Projektu. Preto dah z pridanej hodnoty platcom DPH nebude ako 
oprávnený výdavok uznávaná av predlo|ených dokladoch nebude zapocítaná do celkovej sumy 
yuctovania 
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