2022-3-01-04/2

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 51, § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky
zákonnikv znen( neskoréfch predpisov (ďalejv texte len "Zmluva")
medzi poskytovaterom grantu

Názov:

NadáciaVÚB

Adresa:

Mlynské nivy4121 /1, 829 90 Bratislava

IČO:

30856043

IBAN:

SK58 0200 0000 000) 0099 9555

Štatutámy orgán:

PhDr. Martína Stezáková,správkyňaNadácieVUB

E-mail:

info@nadaciavub. sk

Nadácia VUB je zapísaná v registri mimovládnych neziskových organĽzácií vedenom
Ministerstvom vnútraSR pod reg. 6. 203/Na-2002/741.
(strana poskytujúca grant, ďalej len "Nadácia")
a prijemcom grantu
Názov organizácie:

Obec Bušince

Adresa:

Žetezniäná320/4, 991 22 Bušince

IČO:
IBAN:
Štatutámyorgán:
Telefón:

00319236

E-mail:
Osoba zodpovedná za projekt:

SK26 0200 0000 0000 0132 4402

Ing. ZoftánVégh
0905864641
starostabusince@gmail. com
Ing. Csilla Végh

Telefón:

0905219166

E-mail:

csillus@centrum. cz

(strana príjímajúca grant. ďalej len ^Prljemca")

PREDMETZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvyje poskytnutie grantu Nadáciou Prtjemcovi v hodnote 1 500, 00
(slovomtisfcpäťsto eur) na projekt"FREETIMEzónapredeti a mládež20sociálne
slabäích rodín" (ďatej len "Projekt").

PredmeV obsah Pro'ektu: Deti zo sociálne slabších rodín zväčša nenavétevujú školské
kluby a ^ujmové krúžky z finančných dôvodov. Hlavným cierom projektu je vytvorenie

komunitného priestoru na spoločné stretnutia detí zo sociálne slabäích ro'dín a z

marginalizovanejrómskej skupiny. Ide o tzv. free time zóny, kde deti budú môct' rozvijať

svojezručnosti. Pnestor budevybavený ajspoločenskými hrami (interiérový pingpongový

stôl, stofový futbal) a prvkami na relax a oddych.

VerejnoprospešnÝúčel:V zmysle § 50, odsek5 Zákona6. 595/2003 o daniachz príjmov

vzneni neskorších predpisov Projekt naplňa verejnoprospešný účef: ochrana a'h/orba
životného prostredia.

<^Ta^tPoskytuJe Nadácia na základe rozhodnutia Správnej rady Nadáae. Grant je určený

výlučne na realizáciu Projektu.

3. Projekt a rámcový rozpočet Projektu súneoddelitefnou súčasťou Zmluvy a tvoria Prilohu
6. 1.

II.
TRVANIE ZMLUVY a TERMÍNY
1.

Zmluva sa uzatvára na obdobie od dátumu uzavretia Zmluvy do ukončenia realizácie

Projektu, t.j. do 30. 11. 2022. Počas tejto dobyje Prfjemca oprávnený čerpať grantffinančné
prostriedky, ktoré mu budú poskytnuté na základe a za podmienok dohodnutých v tejto

Zmluve.
2.

Pro'ektsa buderealizovať v tenníne od 1.5.2022do 30.11.2022.

3.

Príjemca sazaväzujepredložiť NadáciiZáverečnúsprávu.Záverečnásprévapozostáva z
Obsahovej správy orealizácii projektu aFinančnej správy o čerpanf gmntových

pTostriedkov

poskytnutých

Nadáciou

a

bude vypracovaná podfa

Pokynov

pre spracovanie

Záverečnej správy uvedených vPrílohe č. 2 Zmluvy) do 15 dní odo dňa ukončenia
Projektu, t.j. do 15. 12. 2022.

III.

VÝŠKAGRANTU A ROZPOČET

1. Grant vo výške 1 500,00 eur bude Prfjemcovi vyplatený do 30 dni' odo dňapodpťsania
Zmluvy

obomi zmluvnými stranami.

2. Grant je účelovo viazaný na krytie nákladov špecifikovaných v rámcovom
Projektu (Prítoha č. 1 Zmluvy).
IV.

VŠEOBECNÉPODMIENKÝ

1. Grantové prostriedky sú poskytnuté účelovo. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnuté

prostriedky len na položky dohodnuté v Zmluve, ktoré sú bližéie épecifikované v

rámcovomrozpočte Projektu (Príloha ô. 1 Zmluvy).

2. Príjemcá-sa zaväzuje,žegrant .použijenaverejnoprospešné účely,a to spôsobom,ktorý
je v súlade s ustatiovenfm § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z prijmov v znen'í
neskorších predpisov. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na všetkých Príj-emcom
podporených partnerov, spolupracovnfkov a dodávatefov, a ich aktivity vrámci realizácie
Projektu a ptnenia účelu použitia grantu podFa tejto Zmluvy.

3. Prfjemca môže uskutoôniť presun grantových prostriedkov medzi jednotlivými

rozpočtovými položkami do výäky 5 % z konkrétnej položky bez predbežneho súhlasu

Nadácie zaväzuje sa však dodatočne o tom informovať Nadáciu'v Závérečnej správe

apredtožif vysvetlenie. Prijemca nesmie uskutočniť presun grantových prostriedkov
medzi Jednotlivými rozpoôtovými potožkami nad 5 % bez predchádzajúceho pisomného

súhlasu Nadáde.

4. Prijemca sa zaväzuje bezodkladne písomne vopred informovať Nadáciu o každej
skutočnosti, ktorá by mohla ovplyvniť realizáciu Projektu a využitie schváleného grantu^

a prerokovať s Nadáciou ďalší postup prijeho využiti.

5. Grantové prostriedky nesmú byť použité na úhradu nákladov vynaložených pred dňom
uzavreťa Zmluvy, pokiarv Zmluve nieje dohodnutéínak.

6. Pre vedenŕe účtovních/a platl zákon č. 431/2002 Z.z. o úaovníctve vznení neskorších
predpisov aďalšie všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce danú oblasť a
podmienkystanovenév Prdohe6. 2 Zmluvy.

7. Príjemca môže uvádzať vo véetkých písomných materiátoch,mediálnych výstupoch a

verejných vystúpeniach, ktoré sa priamo vzťahujú k Projektu, že prislušná aktivita sa
uskutoénila / Projekt bol realizovaný vďaka podpore NadácieVÚB.

8. Príjemca sa zaväzuje, že technické vybavenie a pomôcky zakúpené z grantových
prostriedkovpoužijeprimámenadosiahnutiecietov Prqjektu.

9. Prfjemca uderuje Nadádi bezodplatný súhlas na použitie videozáznamov a fotografií

v elektronickej avtlačenej forme, ktoré predloží na požíadanie a/alebo ako súčasť
Záverečnejsprávy, a to nasledovnýmspôsobom:

.
.

zaradenie fotografií do tlačených dokumentov (napr. Výročnáspráva),
zaradeniefotograflf a videozáznamovdo elektronických dokumentov, ich éfrenie

elektronickiflni médiami (napr. web stránky v správe Nadácie ajej zakladajúcej
spoločnosti - VUB, a. s., intranet, online magaziny a online komunikácia, sociálne
siete a pod.),

.

vyhotovenie rozmnoženfn fotografií za účelom vystavovania.

Súhlassa uderuje bezčasovéhoobmedzeniazaúčelom prezentácievýsledkov Projektu

Prijimatefa a aktivít Nadácie.

10. Prljemca sa zaväzuje,že po uplynutí doby trvania Zmluvy (t.j. po ukončeni Projektu) vráti
nevyčerpaný zostatok grantových prostriedkov na účet NadácieSK58 0200 0000 0000
0099 9555 vedený vo VUB, a. s. Bratislava najneskôr do 10 dní od predloženia
Záverečnej správy Nadádi, resp. najneskôr do 31. 12. 2022, inakje povinný zaplatiť
Nadácii úrok z omeäkania v zmysle §517 Občianskeho zákonníka. Zároveň sa Príjemca

zaväzuje bezodkladne písomnou formou informovať Nadáciu o nevyčerpaní grantových

prostriedkov a ich vräteni na účet Nadácie najneskôr do 10 dnl od ukončenia doby
trvania Zmluvy.
11. Vprípade nasledovných zmien vplánovanej realizácii Projektu sa Prijemca

zaväzuje

bezodkladne písomne oznámiť túto skutočnosť Nadácii.Ide o tieto zmeny/prtpady:
.
.
.
.
.
.

časový plán Projektu /harmonogram realizácie
ohrozenie reatizáde Projektu
zm^ny alebo modifikácie Projektu ovplyvňujúce účelové určenie grantu
zmeny v čtruktúre organizácie ovplyvňujúce rozhodujúcim spôsobom jej činnosť
zmeny v rozpočte Projektu
zmena osoby zodpovednej za realizádu Projektu

.

zmena sídla

.

zánikorganizáa'e

12. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k Zmluve, atebo ktoré
majú byf vykonané na základe Zmluvy, musia byť vykonané v písomnej Tomne a druhej
strane doručené buďosobne alebo doporučeným listom či inou formou registrovaného
poštového styku. Pre účely Zmluvy sa dokument bude považovať za doručený v deň
doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne, doporučenou poštou atebo
kuriérnou službou. V prípade odmietnutia prevzatia doručovanej zásielky sa bude

považovať za deňdoručeniadeň odmietnutia prevzatia doručovanej zásielky, pričom
odmietnutie bude preukázanépotvrdenfm doručujúcejosoby. Ak nieje možnédomät'
písomnosť zmluvnej strane, ktorá je adresátom, na adresu jeho sídla uvedeného v
zmluve, plsomnosť sa považuje za doručenú v deň vrátenia nedoručenej zásielky tej
zmluvnej strane, ktoräju druhej zmluvnej strane odoslala, a to aj vtedy, ak sa zmluvná
strana, ktorej sa pfsomnosť doruéuje, o tom nedozvie.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že v súvislosti s uzavretim a plnenim Zmluvy spracúvajú

osobnéúdajefyzickýchosôb, ktoré sú oprávnenév mene každej zmluvnej strany konať a
to v rozsahu ako sú uvedené v tejto Zmluve. Zásady ochrany osobných údajov sú

uverejnené na https://www.nadaciavub.sk/fites/pre-grantistov/nvub-gdpr.pdf Zmluvné
stranyvyhtasujú, že bolo vykonané riadne poučenie o spracúvanf a ochrane osobných
údajov podFa Nariadenia Európskeho pariamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracóvaní osobných údajov a o voFnom pohybe takýchto údajov,

ktorým sa zrušuje smemrca 95/46/ES (všeobecné nariadenieo ochrane údajov).

V.
SANKCIEZA NEDODRŽANIEPLATNÝCHPODMIENOK

1. Nadácia je oprávnená písomne odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Príjemca nedodrží
podmienky uvedené v čl. II. a IV. tejto Zmluvy, najmä ak

a) Prljemca včas a v požadovanej fomne aštruktúre nepredloží Nadácii Záverečnú
správu.

b) Prijemca nedodržf záväzkyvoči Nadácii uvedené v él. II. a IV. tejto Zmluvy, prípadne
ohrozi.úspeénúrealizádu Projektu.

c) Príjemca nedodrži všeobecne záväzné pravidlá a predpisy pre účtovanie a
predloženie Záverečnejsprávy.

2. Odstúpenfm Nadácie od Zmluvy v zmysle ods. 1 tohto článku Snluvy sa Zmluva zmšuje
od začiatku. Vtakomto prfpade Nadácia ďalej neposkytne zostávajúce grantové
prostriedky Prijemcovi azároveň je oprävnená žiadať od Prijemcu vrätenie všetkých
grantových prostriedkov ako aj technického vybavenie, ktoré boli Príjemcovi počas
platnosti Zmluvy poskytnuté.

3. V pripade, že počas realizácie projektu Prijemca zanikne, je povinný vrátit' nevyčerpaný
zostatok grantových prostriedkov ako aj technické vybavenie, ktoré bolo zakúpené
z poskytnutých grantových prostriedkov.

VI.

ZÁVEREČNÉUSTANOVENIA
1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa riadia
primerane ustanoveniami Obéianskeho zákonníka,

Zákona onadáciách vzneni

neskoréích predpisov, pripadne iných,véeobecnezáväznýchprávnychpredpisov SR.
2. Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho 1 pre Nadáciu a 1 pre Príjemcu.

3. Zmluva nadobúdaplatnosť dňompodpisuobochzmluvných strán.

^

^

Nadácia

PhDr. Martina Slezáko^j

Prijemca

Ing. Zoltán Végh

štatutárny orgán

štatutárny orgán

v Bratislave dňa

V Bušinciach dňe

Prílohy Zmluvy:

Príloha č. 1 - Projekt a rámcový rozpočet Projektu (predložený Príjemcom, schválený
Nadáciou)

Príloha č. 2 - Pokyny pre spracovanieZáverečnejsprávy

