ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
č. Dell15_10
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
( ďalej len „Zmluva“)
medzi poskytovateľom grantu
Nadáciou:

Nadácia Pontis

Nadačný fond:

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis

Adresa:

Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2

IČO:

31784828

Štatutárny zástupca:

Lenka Surotchak

Osoba zodpovedná za grant: Juraj Récky
02/ 5710 8124
Telefón:
Register, reg. číslo:

Register nadácií vedený MV SR, reg. č. 203/Na-96/463

(strana poskytujúca grant, ďalej len “Nadácia”)
a
príjemcom grantu
Názov organizácie:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Adresa organizácie:

Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava

Telefón:

02/59 356 586

E-mail:

ozp@bratislava.sk

IČO:

603 481

Štatutárny zástupca:

JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Osoba zodpovedná za grant: Bali Peter, bali@bratislava.sk
Výsadba živého plotu a stromov na Štefanovičovej ulici
Názov projektu:
Banka:

Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu organizácie:

SK72 7500 00000000 2582 7813

Login na Darca.sk:

HLAVNEmestoSRBA

(strana prijímajúca grant, ďalej len “Príjemca”)

I.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí grantu

2.

v hodnote 11.000,00 EUR (slovom jedenásťtisíc Eur) na projekt „Výsadba živého
plotu a stromov na Štefanovičovej ulici“ (ďalej len „projekt“).
Nadácia berie na vedomie, že projekt bol zrealizovaný pred podpisom tejto
zmluvy s písomným prísľubom spoločnosti Dell s.r.o. so sídlom Fazuľová 7 , Bratislava
finančne sa podieľať na realizácii tohto projektu. Hodnota zrealizovaného projektu je
v celkovej výške 29.211,60- Eur (slovom: dvadsaťdeväťtisícpäťdvestojedenásť eur
šesťdesiat centov).
Nadácia poskytuje grant Príjemcovi, ktorý sa ho zaväzuje použiť výlučne na refundáciu
nákladov vzniknutých pri realizácii projektu za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Plné znenie projektu je prílohou č. 1 k tejto Zmluve a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Projekt je zverejnený aj na webovej stránke Nadácie www.darca.sk pod prístupovým
menom a heslom Príjemcu uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy.
Táto zmluva sa uzatvára k verzii projektu uloženej k 16.12.2015, v čase o 14:44 hodine.

3.
4.

5.

II.
TRVANIE ZMLUVY A POVOLENÉ ČERPANIE GRANTU
1. Príjemca berie na vedomie, že čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých na
základe tejto zmluvy je možné len na úhradu nákladov, ktoré vznikli v období od
01.09.2015 do 10.12.2015 ( ďalej len „povolené čerpanie grantu“).
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 10.12.2016.
III.
VÝŠKA GRANTU A ROZPOČET
1. Nadácia sa zaväzuje, že poukáže Príjemcovi grant v jednej splátke vo výške 11.000,00
EUR (slovom jedenásťtisíc Eur) bezhotovostným platobným stykom na účet
Príjemcu, ktorý je uvedený v záhlaví zmluvy, a to do 14 dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy.
2. Grant je účelovo viazaný na krytie nákladov zrealizovaného projektu podľa čl. I tejto
zmluvy.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že ide o bezplatný právny vzťah, pričom
bezplatnosť sa chápe tak, že Príjemca nie je povinný Nadácii za prijatý grant
poskytnúť žiadne majetkové protiplnenie.
IV.
PREDLOŽENIE SPRÁVY
1. Príjemca grantu sa zaväzuje predložiť Nadácii záverečnú správu o plnení projektu
vrátane vyúčtovania grantových prostriedkov poskytnutých Nadáciou do 31.01.2016.
2. Záverečná správa musí byť podaná cez konto Príjemcu na www.darca.sk a zostavená
podľa Pokynov pre vypracovanie záverečnej správy uverejnených tamtiež.

3. Kópie účtovných dokladov a ďalšie podklady k vyúčtovaniu grantových prostriedkov
z Nadácie (najmä objednávka, faktúra na plnenie výsadby zelene, výpis z účtu) zašle
Príjemca na adresu Nadácie v termíne pre doručenie záverečnej správy.
4. Príjemca môže požiadať o odklad podania správy oproti stanovenému termínu
prostredníctvom formulára Žiadosť o posun termínu, ktorý sa nachádza na
www.darca.sk. V oprávnenom prípade Nadácia môže schváliť predĺženie termínu pre
predloženie správy.
V.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1. Finančné prostriedky grantu sú poskytnuté účelovo podľa článku III ods. 2 Zmluvy.
2. Pre vedenie účtovníctva platí zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a pre vypracovanie vyúčtovania projektu platia podmienky stanovené
v Pokynoch pre vypracovanie správy, ktoré sa nachádzajú na www.darca.sk.
3. Príjemca grantu sa zaväzuje vo všetkých písomných materiáloch (publikáciách) a
verejných vystúpeniach, ktoré sa priamo vzťahujú k podporenému projektu, uvádzať,
že príslušnú aktivitu (projekt, publikáciu a pod.) podporil Nadačný fond Dell v
Nadácii Pontis. Pri akejkoľvek externej komunikácii musí Prijímateľ dodržiavať
Pravidlá externej komunikácie, uverejnené na www.darca.sk, predovšetkým správne
názvy a logá donorov.

VI.
SANKCIE ZA NEDODRŽANIE PLATNÝCH PODMIENOK
1. Nadácia je oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak Príjemca preukázateľné použije grant
na iný účel, ako je dohodnutý v článku III ods. 2 tejto zmluvy.
2. Nadácia je oprávnená požadovať od Príjemcu, aby jej boli bezodkladne vrátené všetky
peňažné prostriedky, ktoré boli Príjemcovi na základe tejto zmluvy poskytnuté,
pričom sa budú na ich vrátenie aplikovať zákonné ustanovenia o vrátení pôžičky. Toto
právo môže Nadácia uplatniť kedykoľvek počas trvania zmluvy potom, ako sa
dozvedela o dôvodoch, na základe ktorých jej právo požadovať vrátenie poskytnutých
vecí od Príjemcu vzniklo.

VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe
dohody obidvoch Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov
k Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak ďalej nie
je uvedené inak.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 - Projekt, ktorý je v elektronickej forme, uložený na internetovej stránke
www.darca.sk. Písomná forma projektu sa nevyžaduje.

3. Prípady, ktoré nie sú v tejto zmluve konkrétne upravené budú zmluvné strany riešiť

podľa zákonov platných v Slovenskej republike predovšetkým podľa Obchodného
zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich predpisov.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle prijímateľa podľa
ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
Nadácia a Príjemca obdržia po tri (3) vyhotovenia.

V Bratislave dňa:
Za Nadáciu:

V Bratislave dňa:
Za Príjemcu:

......................................................................... .......................................................................
Lenka Surotchak, v. r.
JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.
riaditeľka Nadácie Pontis
primátor

REFERENČNÉ DOKUMENTY K ZMLUVE NA WWW.DARCA.SK:
a) Projekt
b) Záverečná správa (formulár)
c) Pokyny pre vypracovanie Záverečnej správy
d) Pravidlá externej komunikácie
Pozn. Na stránke www.darca.sk treba uviesť Login uvedený v hlavičke Zmluvy o poskytnutí
grantu a Heslo Príjemcu.

