Zmluva
o poskytnutí účelovej dotácie
medzi

poskytovateľom:
Trnavský samosprávny kraj /ďalej TTSK/
sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zastúpení: Ing. Tibor Mikuš, PhD. – predseda TTSK
IČO: 37 836 901
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
/ďalej len „Poskytovateľ“/
a
prijímateľom:
Klaster cestovného ruchu - západné Slovensko /ďalej KCR/
sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zastúpení: JUDr. Marek Turanský, MBA – výkonný riaditeľ
IČO: 37840371
bankové spojenie: Prima banka a. s.
číslo účtu: SK84 5600 0000 0010 7228 1002
/ďalej len „Prijímateľ“/

Čl. I
Trnavský samosprávny kraj je jedným zo zakladateľov záujmového združenia právnických osôb
„Klaster cestovného ruchu - západné Slovensko“ v zmysle § 4, ods. 1 písm. f) zákona č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
Čl. II
1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi účelovú dotáciu v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na podporu činností KCR a akcie a úlohy v prospech rozvoja
samosprávneho kraja.
2. Účelová dotácia sa poskytuje najmä na:
- na obstaranie zberu podkladov pre štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt "Centrum
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v historickej časti mesta Trnava" ako aj na
samotnú štúdiu uskutočniteľnosti, prípadne vyššie stupne projektovej dokumentácie
- na prípravu projektových zámerov (aj združených) v oblasti cyklistiky, vrátane štúdií
uskutočniteľnosti a vyšších stupňov projektovej dokumentácia a inžinierskej činnosti
- na obnovu značenia a doplnkovú infraštruktúru k cyklotrasám

-

-

-

na vytvorenie a vybavenie informačných centier a informačných bodov pre cestovný
ruch a aktivity súvisiace s budovaním databáz aktérov cestovného ruchu na území
trnavského samosprávneho kraj aa ich zosieťovanie
na prípravu a obstaranie prvkov a nástrojov slúžiacich na propagáciu a podporu
cestovného ruchu, vrátane budovania náučných chodníkov a aktivít súvisiacich
s organizovaním náučných a vedomostných súťaží a hier
na rozširovanie webovej aplikácie súvisiacej s propagáciu cestovného ruchu na území
TTSK
na vytvorenie databázy kultúrnych, sakrálnych, gastronomických, ubytovacích kapacít
na území kraja
na zber podkladov pre štúdiu, resp. stratégiu pre využitie vodného potenciálu TTSK
a možností sakrálneho a kultúrneho turizmu na území kraja

3. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnutú účelovú dotáciu použiť v súlade s čl. II..
Čl. III
1. Poskytovateľ poskytne účelovú dotáciu prijímateľovi vo výške 139.664,- € (slovom:
jedenstotridsaťdeväťtisíc šesťstošesťdesiatštyri EUR) na bežné výdavky. Poskytovateľ poskytne
finančné prostriedky prijímateľovi na horeuvedený bankový účet do 15 dní od účinnosti tejto
zmluvy.
2. Pre potreby a účel tejto zmluvy vymedzujú zmluvné strany pojem „účelová dotácia“ ako dotáciu
určenú na úhradu oprávnených bežných výdavkov súvisiacich s akciami a úlohami podľa čl. II
bod 1 tejto Zmluvy.
3. Za oprávnené bežné výdavky sa považujú výdavky za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 a to
najmä výdavky prijímateľa:
A. na obstaranie zberu podkladov pre štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt "Centrum
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v historickej časti mesta Trnava"
B. na obstaranie podkladov pre oprávnené dokumentácie v zmysle čl. II, vrátane
obstarania samotných dokumentácií a inžinierskej činnosti
C. na prípravu projektových zámerov (aj združených) v oblasti cyklistiky
D. na obnovu značenia a doplnkovú infraštruktúru k cyklotrasám
E. na informačné, propagačné, reklamné tabule s tematikou podporovanou klastrom,
eventuálne s podporou členov klastra, vrátane nákladov na ich prípravu a inštaláciu
v teréne
F. na obstaranie štúdií, expertíz a analýz a tvorbu databáz, vrátane inžinierskej činnosti
G. na správu cykloportálu
H. na správu webstránky a mailov, jazykové mutácie webu
I. na tlačené prezentácie vo forme letákov a iných propagačných materiálov, prípadne
propagačných suvenírových predmetov
J. príprava a výroba, resp. obstaranie náučno/informačných materiálov a produktov
4. Za oprávnené výdavky sa nepovažujú výdavky súvisiace s obstaraním stravy a občerstvenia.
5. Použitie finančných prostriedkov na iný než dohodnutý účel je považované za porušenie finančnej
disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. KCR ako verejný obstarávateľ má povinnosť pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a služieb
a uskutočnení stavebných prác postupovať podľa Zákona o verejnom obstarávaní č.
25/2006 Z. z.
7. Ak je prijímateľ dotácie platiteľom DPH, oprávneným výdavkom je cena bez DPH. Ku dňu
podpisu tejto zmluvy prijímateľ nie je platiteľom DPH.
Čl. IV
Prijímateľ je povinný:
1. Použiť poskytnutú dotáciu na účel dohodnutý v tejto zmluve.
2. Použiť poskytnutú dotáciu do 31.12.2016. V prípade, že prijímateľ nevyčerpá do konca roka 2016
(t.j. do 31.12.2016) všetky prostriedky, odvedie nevyčerpaný zostatok na účet poskytovateľa
dotácie uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Zároveň zašle avízo poskytovateľovi o tejto platbe.
3. V zmysle §8 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. poskytnuté finančné prostriedky podliehajú ročnému
zúčtovaniu s rozpočtom vyššieho územného celku.
Prijímateľ je povinný vykonať zúčtovanie predložením fotokópií prvotných účtovných dokladov,
výpisov z účtov, pokladničných dokladov. Zúčtovanie predložiť na sekciu regionálneho rozvoja
do 15.01.2017.
4. Výnosy z poskytnutých prostriedkov (skutočný výnos, ktorý vznikol z finančných prostriedkov,
t.j. po odpočítaní alikvotnej časti poplatkov za vedenie účtu, prípadne celý poplatok, ak je vedený
na samostatnom účte) je v zmysle §6 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. príjmom rozpočtu
Trnavského samosprávneho kraja.
Prijímateľ je povinný výnosy odviesť na účet poskytovateľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto
zmluvy do 15. 01.2017. Zároveň zaslať poskytovateľovi avízo o tejto platbe.
5. Predložiť správu o vyhodnotení čerpania dotácie na realizáciu činností KCR do 15.01.2017.
6. Pri vynakladaní jednotlivých druhov výdavkov je prijímateľ povinný používať tieto maximálne
efektívne, účelne a hospodárne.
7. Pri porušení ustanovení tejto zmluvy bude poskytovateľ postupovať podľa § 31 zákona 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Čl. V
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2016.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží zmluvu
vo dvoch vyhotoveniach.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že so zmluvou sa dôkladne oboznámili, že jej rozumeli a potvrdzujú,
že s ňou súhlasia a že ju uzatvárajú dobrovoľne a bez nátlaku, čo deklarujú svojimi podpismi.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám.

V Trnave dňa: 16.02.2016

V Trnave dňa: 16.02.2016

v.r.
....................................
Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda TTSK

v.r.
...................................................
JUDr. Marek Turanský MBA
výkonný riaditeľ KCR

