
Nadácia
Volkswagen Slovakia

ZMLUVA o PosKYTNUTl GRANTU ě. 056/22-MA
uzatvorená v sÚlade s $ 51 občianskeho zákonníka v znenĺ neskoršĺch predpisov medzi

týmito zmluvnými stranami:

Názov organizácie: Nadácia Volkswagen Slovakia
Adresa: J. Jonáša 1, 84302 Bratislava 49
lčo: 42137 527
Zapísaná v Registľi Nadácií Ministerstva vnútra SR
Reglstračné číslo: 203/Na_20o2l915
Statutárny zástupca: !ng. Boris Michalĺk _ správca
Kontaktná osoba: lng. Gabľiela Vlteková
Telefón,E_mail: +421269643277,+421914774638

gabriela.vitekova@vol kswagen-g rou pservices.com
Bankové spoienie:
SWIFT:
IBAN:

TATRSKBX
sK33 1100 o0o0 002923123040
sKsí íí00 0000 002627224410
www. n adacia-vol kswagen. s k

a

WEB:

(d'alej len " Poskytovatel":)

Názov organizácie: obec Rovinka
Adresa organizácié: Hlavná 350/95, 900 4í Rovinka
Miesto ľealizácie pľojektu: Dunajská ulica ako sa križuje s Hlavnou ulicou Rovinke, na
p-lošine prijazere
IGO: 305 057
Štatutárny zástupca: Milan Kubeš
Telefón, E_mail: +421 915 512 024, kubes@obecrovinka.sk
oso ba zod poved ná za p rojekt: F ľa ntišek ZĄić,ek
Telefón, E_mail: +42191í 636 36í, feerino@hotmail.com
Názov grantového programu: Pľojekty zamestnancov
Bankové spoienie:
IBAN: SK36 0200 0000 0039 5146 7056
SWIFT: SUBASKBX

(d'alej len "Prĺjemca'')

t.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán
pri poskytnutĺ grantu zo strany Poskytovatel'a Prĺjemcovi v celkovej výške 2 500,_ € (slovom:
dvetisícpät'sto eur) na realizáciu projektu - ,,Podpora špoľtu v obci".
Grant poskytuje Poskytovatel' Príjemcovi výlučne na realizáciu uvedeného projektu
zameraného na podporu vzdelávania, športu a zdravia'
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It.

TRVANIE ZMLUVY

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie do dňa pripĺsania sumy druhej splátky grantu

na Účet Prĺjemcu v zmysle č. lll bod 2 tejto Zmluvy. Počas tejto doby je Príjemca oprávnený
čerpat'ĺinańené prostriódky, ktoré mu budú poskytnuté na základe tejto zmluvy, avšak len pri

splnení d'alej uvedených podmienok.

Iil.
rľŕŠrł GRANTU A RozPocET

1. Grant je Príjemcovi poskytnutý v dvoch splátkach vo výške:

prvá splátka 17o0,-€ (slovom: tisícsedemsto eur).
druhá splátka 800,- € (slovo: osemsto eur).

a je účelovo viazaný na krytie nákladov špecifikovaných v podrobnom rozpočte (Formulár

Žiadosť).
Príjemca je povinný prostriedky grantu vyčerpat'od 30.03. 2022 do 30.05'2022'

2. Prvá splátka grantu bude Príjemcovi vyplatená do 30 pracovných dní odo dňa
podpísania zmluvy o-boma zmluvnými stranami. Druhá splátka grantu bude Príjemcovi
vyptätena do 'ĺ5 onĺ ooo dňa predloŽenia kompletnej dokumentácie k záverečnej správe za
piedpokladu splnenia všetkých podmienok udelenia grantu stanovených touto zmluvou (čl. lV.

a čl.'V.), najmä podávaniá podrobnej obsahovej a finančnej správy o projekte (Formulár

Záverećná správa) a jej schválenia Poskytovatel'om.

tv.
TERMĺNY PRE PREDLoŽEN|E SPRÁV

1 ' Príjemca grantu sa zaväzuje predloŽit' Poskytovatel'ovi:
- Žiaoosľ o finaňčný grant na podporu projektu - špecifikácia a podrobný rozpočet (Formulár

Žiadost' zaregistrovaná online)
- Záverecnú sf,rávu o priebehu realizovaného projektu, čerpanĺ finančných prostriedkov a

mediálnu dokumentáciu o komunikácii priebehu projektu v masmédiách (Formulár

ZávereÖná správa).

2. Formuláre Žiadost'o finančný grant na podporu projektu iZáverećná správa o priebehu

projektu, ktorej súöast'ou je i správa o čerpaní finančných prostriedkov (spolu s detailnými
pođmienkami vyúčtovania) a mediálna dokumentácia, sú k dispozĺcii na webovej stránke
Nadácie (www. nadacia-volkswagen.sk).

3. Podklady k Záverečnej správe musia byť vypracované a zaregistrované online na

webovej stránŕe Nadácie Volkswagen Slovakia (www.nadacia-volkswaqen.sk) v zmysle
zverejnáných podmienok najneskör 2 mesiace od uplynutia posledného dňa povoleného

čerpahia grantu. Po elektronickom zaregistrovanĺ Záverečnej správy je potrebné dokument

vytlačiť, poopĺsat' kompetentnou osobou (potvrdit' pečiatkou, ak ňou subjekt disponuje) a

zäslat' na adresu Nadácie Volkswagen Slovakia' V prípade Záverečnej správy je potrebné

priloŽit'fotokÓpie finančných dokumentov, mediálnu dokumentáciu a CD/DVD resp. USB s
fotodokumentáciou z realizov aného projektu.
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V.
vŠeoaecNÉ PoDMtENKY

Základom zmluvy sÚ Grantové pravidlá Nadácie Volkswagen Slovakia (uvedené na webovej
stránke Nadácie ku kaŽdému grantovému programu). Mimo tam uvedených pravidiel platí:

1. Príjemca grantu sa zaväzuje pouŽĺt' poskytnuté prostriedky len na poloŽky dohodnuté
v zmluve.

2. Pr'ljemca grantu berie na vedomie, Že poskytovatel' si vyhradzuje právo na osobnú
návštevu za Účelom preverenia reallzácie projektu a pouŽitia finančných prostriedkov v zmysle
zL]uvy. Príjemca grantu je za týmto účelom povinný umoŽnit' poskytovatel'ovi všetku potre-bnú
súöinnost', ako aj moŽnost'vstupu do jeho sídla a prevádzok.

3. Príjemca grantu je oprávnený pouŽit' grant na úhradu výdavku najviac V sume, ktorá je
pri rozpočtovej poloŽke tohto výdavku uvedená. Príjemca grantu je oprávnený uskutocńit'
presun grantových prostriedkov medzi jednotlĺvými skupinamĺ rozpočtových poloŽiek
maximálne do výšky'10% finančných prostriedkov pridelených na danú skupinu-rozpočtových
poloŽiek bez predbeŽného súhlasu Poskytovatel'a pričom sa zaväzu.;e dodatočne o lom
informovat' Poskytovatel'a (v priebeŽnej alebo záverečnej správe).

4. Príjemca grantu sa zaväzuje bezodkladne písomne vopred informovat' Poskytovatel'a o
kaŽdej d'alŠej skutočnosti, ktorá by mohla ovplyvnit' vyuŽitie grantových proštriedkov a
prerokovat's Poskytovatel'om d'alšĺ postup pri vyuŽití grantu.

5. Príjemca berie na vedomie, Že darované finanÖné prostriedky pochádzajú zo získaného
podielu zaplatenej dane a zároveř't sa zaväzuje, Že grant pouŽije na verejnopiospešné úcely,v sÚlade s touto zmluvou o poskytnutí grantu a predloŽeným projekłom, a to súčasne
spÔsobom a v termíne, ktorý je v súlade so Zákonom o danĺ z príjmov č. 595/2oo3 Z.z. v znení
aktuálnych predpisov, najmä $ 50 PouŽitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely,
a ostatnými príslušnými predpismi.

6. Finančné prostriedky grantu nesmú byt' pouŽité na krytie nákladov uhradených pred
dátumom podpisu zmluvy.

7 ' Príjemca je pri ukončení projektu povinný poskytnút' Poskytovatel'ovi vŠetky ním
pripravené materiály a pomÖcky (napr. didaktické a iné) v poŽadovanej forme úopred
stanovenej Poskytovatel'om. Zároveň tým dáva právo Poskytovatel'ovi zverejňovat' a
postupovať uvedené informácie alebo materiály na tretie subjekty. Poskytovaĺeľ môŽe
s odovzdaným materiálom nakladat' bezodkladne podl'a vlastného uváŽenia výlučne za
účelom zlepšenia edukačných procesov v Slovenskej republike.

8. Príjemca sa zaväzĄe, Že pri každej informácii o projekte zdörazni, Že bol podporený
Poskytovatel'om, a to predovšetkým viditel'ným umiestnenĺm jeho loga podl'a dizajn manuálű
zverejneného na webovej stránke www.nadacia-volkswagen.sk. Príjemca sa tieŽ zaväzuje, Že
logo Poskytovatel'a bude viditel'ne umiestnené aj na mieste realizácie projektu.

9. Prĺjemca sa zaväzuje aktívne sa podiel'at'na podpore PR (,,public relations") projektu a
spolupracovat's poskytovatel'om a PR agentúrou poskytovatel'a na podpore PR projekĺu.

'ĺ0. Zmluvné strany berú na vedomie, Že v prípade, Že nastanú okolnosti nezávislé od ich
vÔle' ktoré bránia v riadnom plnení záväzkov (napr. zmena legislatívy, vyššia moc), a ak
nemoŽno rozumne predpokladat', Že by povinná strana tieto okolností alebo ich náśleoty
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odvrátila, alebo ich prekonala, tak tieto okolnosti sa potom povaŽujú za okolnosti vylučujúce
zodpovednost'za riadne nesplnenie povinností podl'a tejto zmluvy.

11. Prijĺmatel' sazaväzuje, Že pri realizácii Projektu bude postupovat'v súlade so všetkými
aplikovatel'nými právnymi predpismi, touto Zmluvou a pri všetkých aktivitách súvisiacich s
Projektom vykoná všetky potrebné opatrenia na zabránenie tomu, aby pri aktivitách
súvisiacich s Projektom došlo k:

a' podpore alebo propagácii skupín osÔb alebo hnutĺ, ktoré v rámci svojej činnosti
prejavujú podporu alebo o smerujú k potláčaniu základných práv a slobÔd iných,

b. pouŽÍvaniu zástav, odznakov, rovnošiat, hesiel alebo iných symbolov, prejavovaniu

sympatií k skupine alebo hnutiam, ktoré prejavujú podporu alebo smerujú k potláöaniu

základných práv a slobôd osÔb,
c. sprístupňovaniu, uvádzaniu do obehu, ponúkaniu, predávaniu alebo inému spôsobu
rozširovania extrémistických, ako ą právnymi predpismi SR zakázaných, ideĺ alebo
materiálov,
d. hanobeniu národa, jeho jazyka, náboŽenstva, rasy alebo etnickej skupiny, jednotlivca
alebo skupiny osÔb pre ich príslušnost'k rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine,
pÔvodu rodu, pre ich náboŽenské vyznanie alebo preto, Že sÚ bez vyznania alebo k vyhráŽaniu
sa takýmto osobám alebo k obmedzovaniu práv takýchto osÔb,
e. podnecovaniu k násiliu alebo k nenávisti voci skupine osÔb alebo jednotlivcovi pre ich
príslušnost'k rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pÔvodu rodu alebo pre

ich náboŽenské vyznanie alebo preto, Že sú bezvyznania,
f. k politickej agitácii, podporovaniu alebo popularizácii názvu, znaćky, programu alebo
hesiel politickej strany, politického hnutia alebo ich kandidáta, alebo akéhokol'vek iného
kandidáta na verejnÚ funkciu, k umiestňovanĺu alebo rozdávaniu letákov a pod.

(d'alej ako,,Nevhodné správanie")

12' Ak aj napriek prijatiu všetkých potrebných opatrení zo strany Prijĺmatel'a podl'a bodu 12.

tohto článku dôjde bez jeho zavinenia k Nevhodnému správaniu, Prijímatel' je povinný bez
zbytoöného odkladu vykonat' všetky potrebné úkony a prijat' opatrenia na okamŽité
zamedzenie a odstránenie Nevhodného správania a vykonat' tieŽ. také Úkony a prijat'

opatrenia, ktoré zamedzia tomu, aby sa v Nevhodnom správaní pokračovalo alebo aby sa
opakovalo.

vt.
SPRACoVANIE osoBNÝcH ÚDAJoV

1. Prĺjemca sa zaväzuje, Že pri získavaní osobných údajov fyzických osÔb, ktoré bude
poskytovat' Poskytovatel'ovi v záverečnej správe, vľátane spracúvania osobných údajov na

nahrávkach a fotografiách, bude postupovat's odbornou starostlivost'ou, osobné údaje bude
zĺskavat' v súlade s osobitnými predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2o1 6t679 z 27 . apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvanĺ
osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (d'alej len Nariadenie) a zákonom Ö. 18ĺ2018 Z' z' o
ochrane osobných údajov.

2. Príjemca sazaväzuje, Že všetkým fyzickým osobám, ktoré sa zapo)a do grantu podl'a

tejto zmluvy, poskytne informácie podl'a čl. 13 Nariadenia, v rozsahu nevyhnutnom pre

zákonné získanie osobných údajov, najmä ale nie len, Že osobné údaje spracúvané o fyzických
osobách, vrátane nahrávok a fotografií poskytne Poskytovatel'ovi, v ktorého oprávnenom
záujme je zverejnit'tieto osobné Údaje vo výročnej správe, na webovej stránke nadácie a vo
svojom newsletteri.
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3. Príjemca sazaväzuje poskytnÚt'vŠetkým fyzickým osobám, ktoré sa zapoja do grantu
informáciu o dostupnosti Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov Nadáciou VW, ktorá je
dostupná na stránke http://www.nadacia-volkswaqen.sldwp-
contenVuploads/vvhlasenie nadacia VW.pdf

vil.
sANKclE zA NEDoDRŽANIE PLATNÝGH PoDM!ENoK

Poskytovatel' je oprávnený odstúpit' od Zmluvy o poskytnutí grantu a nevyplatiť časť, alebo
celý grant v prípade, ak prĺjemca nedodrŽí podmienky uvedené v článku lV. a V. tejto zmluvy,
najmä ak

a) Príjemca naöas a v dohodnutej forme a štruktúre nepredloŽĺ priebeŽnú alebo záverečnú
správu

b) štatutárny zástupca Príjemcu alebo koordinátor projektu a ich prĺpadní nástupcovia
nedodrŽia záväzky voči Poskytovatel'ovi, prípadne ohrozia úspešnú realizáciu projektu.

c) bude zistené, Že Príjemca nedodrŽal Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znenĺ
aktuálnych predpisov, či všeobecne záväzné pravidĺá a predpisy pre účtovanie a
predloŽenie záverečnej správy.

V takýchto prĺpadoch bude Nadácia vyŽadovat' vrátenie všetkých poskytnutých finanóných
prostriedkov.

uil.
zÁvenecNÉ USTANoVEN|A

1. Táto zmluva nadobúda platnost'a účinnost'dňom jej podpisu

2. Prípady, ktoré nie sÚ v tejto zmluve konkrétne upravené budÚ zmluvné strany riešit'
podl'a zákonov platných v Slovenskej republike predovšetkým podl'a občianskeho zákonníka
a iných všeobecne _záväzných právnych predpisov.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane Poskytovatel'
a druhý Príjemca.

Rg\t!.tł (F dňa ł.?,ź 
' 
ł)xz

Poskytovatel'- za ní Správca Nadácie

Poskytovatel' - v zastÚpení projektový manaŽér

V

5

ľrtradácia

2tr3/Na - 2AA2|S15

VolkÉwá9€n

Jonńśä 1,

13
ľé
7
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