ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
uzatvorená podľa § 29 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 91/2010 Z. z.“)
(ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami
Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Výdavkový účet:
Príjmový účet:
Depozitný účet:
SWIFT:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Ing. Marek Čepko, vedúci služobného úradu
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
30416094

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT:
Zapísaný:

Rajecká dolina
Nám. SNP č.1/29, 013 13 Rajecké Teplice
Martin Knoško, predseda predstavenstva
42219281

v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 28358/2012/SCR

(ďalej len „prijímateľ“, spolu ďalej len „zmluvné strany“, jednotlivo „zmluvná strana“)
Článok 1
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu
realizácie projektu podľa prílohy č. 1 (ďalej len „projekt“) zameraného na realizáciu aktivít,
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ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti prijímateľa (ďalej len „aktivity“) v celkovej
výške 34 730,00 Eur (slovom: tridsaťštyritisícsedemstotridsať Eur).
2.

Dotácia je podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 523/2004 Z. z.“) určená na úhradu bežných výdavkov na podporu aktivít
v nasledovnom členení:
Výška dotácie (Eur)
Aktivity v rámci bežných výdavkov
2.1 Marketing a propagácia
22 230,00
2.2 Tvorba a podpora produktov cestovného ruchu
6 900,00
2.3 Infraštruktúra cestovného ruchu
5 600,00

3. Prijímateľ je oprávnený, na základe predchádzajúceho písomného stanoviska poskytovateľa,
vykonať presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami uvedenými v ods. 2,
a to najviac do výšky 20 % z poskytnutej dotácie. Poskytovateľ zaujme k žiadosti prijímateľa
týkajúcej sa presunu finančných prostriedkov písomné stanovisko formou akceptačného listu.
Presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými aktivitami uvedenými v ods. 2 nad
20 % z poskytnutej dotácie je možné vykonať len formou dodatkov k tejto zmluve.
4. Zmenu charakteru finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov
je možné vykonať len medzi aktivitami uvedenými v ods. 2 formou dodatku k tejto zmluve
na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR. Tieto presuny musia byť
odsúhlasené valným zhromaždením prijímateľa.
5. Presuny finančných prostriedkov podľa ods. 3 je možné realizovať iba na základe riadne
zdôvodnenej písomnej žiadosti. Účinnosť požadovaného presunu finančných prostriedkov do
20 % z poskytnutej dotácie nastáva dňom vydania súhlasného stanoviska poskytovateľa
s jeho vykonaním. Uvedené sa netýka požadovaného presunu finančných prostriedkov nad
20 % z poskytnutej dotácie, ktorého účinnosť nastáva až dňom po dni zverejnenia dodatku
podľa čl. 7 ods. 6. Písomné žiadosti je možné predkladať najneskôr do 30. novembra 2016,
po tomto termíne žiadosti nebudú akceptované.
6. Zmenu charakteru finančných prostriedkov podľa ods. 4 je možné realizovať iba na základe
riadne zdôvodnenej písomnej žiadosti s doložením zápisnice z rokovania valného
zhromaždenia. Účinnosť požadovanej zmeny nastáva dňom účinnosti dodatku k zmluve.
Písomné žiadosti je možné predkladať najneskôr do 31. októbra 2016, po tomto termíne
žiadosti nebudú akceptované. Prijímateľ je povinný spolu so žiadosťou o zmenu charakteru
finančných prostriedkov vrátiť požadovanú sumu týchto prostriedkov na výdavkový účet
poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
7. Poskytovateľ poskytuje dotáciu podľa zákona č. 91/2010 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z., a to
bezhotovostne a v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo forme bežného transferu na
účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to najneskôr do 14 dní odo dňa účinnosti
tejto zmluvy.
8. Prijímateľ prijíma dotáciu podľa ods. 1 bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok
uvedených v tejto zmluve.
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Článok 2
Podmienky použitia dotácie a povinnosti prijímateľa dotácie
1.

2.

Dotácia je účelovo viazaná. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na realizáciu
projektu podľa čl. 1 ods. 1 a 2.
Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu na stanovený účel
a) do 31. decembra 2016, ak boli bežné výdavky poskytnuté do 30. septembra 2016,
b) do 31. marca 2017, ak boli bežné výdavky poskytnuté po 1. októbri 2016.

3.

Výnosy z poskytnutých prostriedkov po odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem
poplatkov za založenie a zrušenie účtu) sú podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004
Z. z. príjmom štátneho rozpočtu. Prijímateľ je povinný odviesť na príjmový účet
poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy kladný rozdiel medzi výnosmi a poplatkami
za vedenie účtu najneskôr do 10. apríla 2017.

4.

Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi písomne v lehote uvedenej v odseku 3 nielen
informáciu o platbe výnosov, ale aj informáciu o tom, že výnosy nevznikli.

5.

Prijímateľ je povinný pri použití dotácie dodržať maximálnu hospodárnosť,
efektívnosť, účinnosť a účelnosť ich použitia v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona
č. 523/2004 Z. z. Prijímateľ je povinný pri použití dotácie postupovať v súlade
s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“); od
18. apríla 2016 zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“); zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 357/2015 Z. z.“) a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 595/2003 Z. z.“).

6.

Prijímateľ je povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002
Z. z.“), pričom je povinný viesť oddelene výnosy a náklady spojené s jeho hlavnou
činnosťou súvisiacou s rozvojom cestovného ruchu a výnosy a náklady na jeho
prevádzkovú činnosť.

7.

Prijímateľ nesmie použiť dotáciu na úhradu výdavkov spojených s aktivitami uvedenými
v § 30 ods. 3 zákona č. 91/2010 Z. z. a na úhradu výdavkov, ktoré nemajú priamy vzťah
k projektu uvedenému v čl. 1 ods. 1.

8.

Prijímateľ nesmie previesť dotáciu na iný účet ako účet, na ktorý mu bola poskytovateľom
poskytnutá. Prijímateľ bude čerpať dotáciu z účtu, na ktorý mu bola poskytovateľom
poskytnutá formou priamej platby, uvedené sa netýka refundácie výdavkov spojených
s realizáciou projektu podľa ods. 9.

9. Poskytovateľ bude akceptovať aj výdavky prijímateľa spojené s realizáciou projektu podľa
čl. 1 ods. 1 a 2, ktoré prijímateľ vynaložil pred účinnosťou tejto zmluvy, avšak výlučne vtedy,
ak boli vynaložené v roku 2016 na úhradu výdavkov na aktivity podľa čl. 1 ods. 2.

3

10. Ak prijímateľ nebude realizovať projekt alebo v rámci neho niektorú z podporených aktivít,
na ktoré bola dotácia podľa čl. 1 tejto zmluvy poskytnutá, je povinný bezodkladne písomne
o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa a vrátiť dotáciu buď v plnom rozsahu, ak
nerealizuje celý projekt, alebo v rozsahu výdavkov nerealizovanej aktivity, najneskôr však
do 31. decembra 2016 na výdavkový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
11. Ak prijímateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný jej nevyčerpanú časť bez
zbytočného odkladu vrátiť poskytovateľovi, najneskôr však do 10. apríla 2017, a to
nasledujúcim spôsobom:
a) na výdavkový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak ich vracia do 31.
decembra 2016, alebo
b) na depozitný účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak ich vracia v čase od
1. januára 2017 do 10. apríla 2017.
12. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi vykonať vecnú kontrolu, priebežnú finančnú
kontrolu alebo následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou podľa
zákona č. 357/2015 Z. z.
13. V prípade zistenia neúčelného použitia dotácie možno túto dotáciu krátiť až do výšky 100 %.
Prijímateľ je povinný bezodkladne krátenú časť dotácie vrátiť v termíne a na účet určený
poskytovateľom. Rovnakým spôsobom je poskytovateľ oprávnený postupovať aj v prípade,
ak prijímateľ neumožní vykonanie tejto kontroly.
14. Použitie dotácie podlieha podľa § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. povinnému ročnému
zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje Ministerstvo financií Slovenskej
republiky (ďalej len „MF SR“). Poskytovateľ je povinný o spôsobe vykonania zúčtovania so
štátnym rozpočtom písomne informovať prijímateľa, a to obratom po doručení pokynu na
zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016 z MF SR.
15. Prijímateľ je povinný pri propagácii projektu alebo jeho jednotlivých aktivít uvádzať logo
poskytovateľa a zároveň uviesť, že projekt alebo jeho aktivita je realizovaná s finančnou
podporou poskytovateľa.
Článok 3
Vyúčtovanie dotácie
1. Prijímateľ je povinný vykonať vyúčtovanie použitia dotácie a toto vyúčtovanie doručiť
poskytovateľovi najneskôr do 10. apríla 2017, pričom vyúčtovanie dotácie je základnou
podmienkou pre poskytnutie dotácie v nasledujúcom rozpočtovom roku.
2.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie na realizáciu projektu musí obsahovať tieto samostatné
časti:
a) vecné vyhodnotenie projektu podľa jednotlivých aktivít,
b) finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa jednotlivých aktivít podľa čl. 1 ods. 2.

3.

Vecné vyhodnotenie projektu tvorí vyhodnotenie popisu projektu podľa jednotlivých aktivít,
dosiahnutie jeho cieľov s uvedením výsledkov podľa indikátorov stanovených v projekte,
vyhodnotenie časovej realizácie projektu a účelového použitia dotácie na aktivity podľa čl. 1
ods. 2 s uvedením sumy použitej dotácie na jednotlivé činnosti.
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4.

Finančné vyúčtovanie podľa ods. 2 písm. b) tvorí vyúčtovanie dotácie podľa prílohy č. 2
k tejto zmluve; ďalej doklad o odvedení výnosov z poskytnutých prostriedkov
poskytovateľovi v súlade s čl. 2 ods. 3 a doklad o vrátení nevyčerpanej dotácie
poskytovateľovi v súlade s čl. 2 ods. 11.

5.

Vecné vyhodnotenie projektu a finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie budú akceptované,
iba ak budú čitateľné a úplné a potvrdené podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa alebo
ním písomne povereného zástupcu, pričom toto písomné poverenie musí byť prílohou
vyúčtovania.

6.

Ak prijímateľ nepredloží vyúčtovanie dotácie podľa ods. 1, a to ani na písomnú výzvu
poskytovateľa o predloženie vyúčtovania dotácie, alebo ak poskytovateľ zistí nedostatky
v predloženom vyúčtovaní dotácie, je prijímateľ povinný podľa pokynov poskytovateľa
vyúčtovanie predložiť, alebo zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov v lehote určenej
poskytovateľom. V prípade, ak prijímateľ v určenej lehote vyúčtovanie dotácie nepredloží,
alebo nezabezpečí odstránenie nedostatkov, je povinný dotáciu poskytnutú na základe tejto
zmluvy v plnom rozsahu vrátiť poskytovateľovi do 30 kalendárnych dní od uplynutia lehoty
podľa predošlej vety.

7.

Ak prijímateľ neodvedie finančné prostriedky vyplývajúce z vyúčtovania podľa čl. 2 ods. 14
na príslušný účet poskytovateľa (v prípade vzniku povinnosti - vratky), je povinný finančné
prostriedky vo výške dotácie poskytnutej na príslušný projekt poskytovateľovi v plnom
rozsahu vrátiť, a to v lehote do 30 dní odo dňa kedy ho poskytovateľ na vrátenie dotácie
písomne vyzval.

8.

V prípade zistenia nedostatkov pri hospodárení s dotáciou poskytnutou podľa čl. 1
poskytovateľ zastaví poskytovanie ďalších finančných prostriedkov prijímateľovi, až do ich
odstránenia.
Článok 4
Sankcie
Ak prijímateľ poruší finančnú disciplínu tým, že
a) poskytne, alebo použije dotáciu v rozpore s určeným účelom podľa čl. 1 (§ 31 ods. 1
písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povinný odviesť finančné prostriedky vo výške
porušenia finančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.,
b) neodvedie v lehote a rozsahu určenom v čl. 2 ods. 10 a 11 alebo podľa čl. 3 ods. 7
finančné prostriedky poskytovateľovi (§ 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z.), je
povinný odviesť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále
podľa § 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.,
c) neodvedie v lehote a rozsahu určenom v čl. 2 ods. 3 výnos z poskytnutých prostriedkov na
účet poskytovateľa (§ 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povinný odviesť
finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 4
zákona č. 523/2004 Z. z.,
d) použije dotáciu v rozpore s čl. 2 ods. 2 (§ 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.), je
povinný zaplatiť penále podľa § 31 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.,
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e) umožní bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z poskytnutých verejných
prostriedkov (§ 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povinný zaplatiť pokutu
podľa § 31 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.

Článok 5
Doručovanie a komunikácia
1.

Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami, vrátane postupu podľa čl. 1 ods. 3 a 4,
bude prebiehať prostredníctvom osôb oprávnených pre vecné rokovania. Za poskytovateľa
koná generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu a za prijímateľa koná predseda
predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu.

2.

Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa plnenia zmluvy musia byť
vykonané v písomnej podobe a doručené faxom, osobne, elektronicky alebo poštou druhej
zmluvnej strane podľa tohto článku.

3.

Akákoľvek písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami sa na účely plnenia zmluvy
bude považovať za doručenú v prípade:
a) doručenia faxom po tom, ako bolo odosielateľovi doručené potvrdenie, že prenos údajov
prebehol v poriadku,
b) osobného doručenia prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po jej prijatí,
c) doručenia e-mailom, po doručení potvrdenia od príjemcu o prijatí, pričom príjemca nie
je oprávnený vo vlastnom e-maile klientovi odmietnuť odoslanie potvrdenia o prijatí emailu, alebo
d) doporučenej zásielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na potvrdení
o tom, že zásielku nemožno doručiť.

4.

Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto deň:
a) v ktorom ju táto zmluvná strana odoprela prijať,
b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
c) ktorým bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že “adresát sa
odsťahoval”, “adresát je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového
poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
Článok 6
Odstúpenie od zmluvy

1. Pred riadnym splnením záväzkov podľa tejto zmluvy, t. j. pred skončením jej platnosti, môže
poskytovateľ odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy alebo v prípade
zmeny okolností, za ktorých došlo k uzavretiu zmluvy, a to najmä:
a) ak sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktorých poskytovateľ
rozhodol o poskytnutí dotácie, boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované,
b) prijímateľ bezdôvodne pozastavil realizáciu projektu, alebo tento nerealizoval v rozsahu
podľa čl. 1 ods. 1,
c) ak sa právoplatne preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s realizáciou projektu,
d) v prípade, ak použije dotáciu alebo jej časť v rozpore s touto zmluvou.
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2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia poskytovateľa
o odstúpení od zmluvy prijímateľovi. Za doručené sa pritom považuje aj oznámenie, ktoré
bolo poskytovateľovi vrátené z dôvodu, že si ho príjemca v odbernej lehote nevyzdvihol, a to
aj v prípade, ak sa o tom prijímateľ nedozvedel.
3. Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky poskytovateľa vyplývajúce z porušenia finančnej
disciplíny ukladané v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.
Článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho splnenia záväzkov podľa tejto
zmluvy, najmä vysporiadania všetkých finančných záväzkov prijímateľa voči
poskytovateľovi.
2. Záväzky obsiahnuté v tejto zmluve nie je možné previesť na tretie osoby. V prípade zániku
prijímateľa bez právneho nástupcu je prijímateľ povinný vopred oznámiť túto skutočnosť
poskytovateľovi, táto zmluva zaniká, avšak prijímateľ je povinný splniť si všetky svoje
zmluvné povinnosti voči poskytovateľovi do doby zániku zmluvy. V prípade zániku
prijímateľa s právnym nástupcom je prijímateľ povinný vopred oznámiť aj názov a sídlo
svojho právneho nástupcu, na ktorého prechádzajú záväzky z tejto zmluvy.
3. Prijímateľ vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, sú úplné, pravdivé
a získané v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Prijímateľ vyhlasuje, že súhlasí so
spracovaním a zverejnením údajov poskytnutých poskytovateľovi v rámci činností
súvisiacich s realizáciou dotačného systému poskytovateľa.
4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi:
a) vstupenku alebo pozvánku na každé podujatie, ktoré
spolufinancované z dotácie podľa čl. 1 ods. 2 minimálne 7
uskutočnením podujatia,
b) vzorku
z každého
druhu
propagačných
materiálov
spolufinancovaných z dotácie podľa čl. 1 ods. 2,
c) vzorku z každého druhu prezentačných predmetov
spolufinancovaných z dotácie podľa čl. 1 ods. 2.

je financované alebo
kalendárnych dní pred
financovaných

alebo

financovaných

alebo

5. Za účelom propagácie a prezentácie atraktivít a aktivít cestovného ruchu sa prijímateľ
zaväzuje poskytnúť na vyžiadanie poskytovateľa a po vzájomnej dohode propagačné
materiály a prezentačné predmety podľa ods. 4 písm. b) a c).
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 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.

7

7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upraviť výšku dotácie z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov v rozpočte v súvislosti s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom
financií Slovenskej republiky podľa § 18 zákona č. 523/2004 Z. z., o čom písomne
upovedomí prijímateľa. V takomto prípade poskytovateľ nezodpovedá prijímateľovi za
vzniknuté výdavky, ani za prípadnú škodu ani inú ujmu. Poskytovateľ nemá uvedené právo
v prípade, ak už bola dotácia podľa čl. 1 ods. 7 zmluvy pripísaná na účet prijímateľa.
8. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú
príslušnými ustanoveniami zákona č. 91/2010 Z. z., Obchodného zákonníka, zákona
č. 523/2004 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z. a zákona č. 431/2002 Z. z.
9. Ustanovenia tejto zmluvy možno zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to
výlučne vo forme písomného číslovaného dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými
stranami ak táto zmluva neustanovuje inak.
10. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, 1 rovnopis zmluvy dostane prijímateľ a 3 rovnopisy
poskytovateľ.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú príloha č. 1 a príloha č. 2.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, bez
omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez
akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Bratislave, ___.___.2016

V Rajeckých Tepliciach, ___.___.2016

Za poskytovateľa:

Za prijímateľa:

.............................................
Ing. Marek Čepko
vedúci služobného úradu

.............................................
Martin Knoško
predseda predstavenstva
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Príloha č. 1 k zmluve

PROJEKT
Analýza súčasného stavu (indikátory
rozvoja a identifikácia trhu
cestovného ruchu v regióne
pôsobenia žiadateľa stručné zhodnotenie)

Vývoj cestovného ruchu v destinácii Rajecká dolina v
roku 2015 sa niesol v zmysle rekordného nárastu
slovenského cestovného ruchu v roku 2015, t.z., že
podobne ako celoslovenské štatistické ukazovatele
vývoja cestovného ruchu, tak aj štatistické ukazovatele
za destináciu Rajecká dolina v porovnaní s rokom 2014
zaznamenali progres.
Dôkazom sú nasledovné ukazovatele za destináciu
Rajecká dolina:
 počet návštevníkov v roku 2014: 51.816
 počet návštevníkov v roku 2015: 55.043
Destináciu Rajecká dolina tak navštívilo v roku 2015 o
3.227 návštevníkov viac, ako tomu bolo v roku 2014,
čo predstavuje medziročný nárast + 6,23%.
 počet prenocovaní v roku 2014: 168.973
 počet prenocovaní v roku 2015: 176.616
V Rajeckej doline sme v roku 2015 zaznamenali o
7.643 prenocovaní viac v porovnaní s rokom 2014,
čiže medziročný nárast + 4,52%.
 počet ubytovacích zariadení v roku 2014: 33
 počet ubytovacích zariadení v roku 2015: 37
Počet ubytovacích zariadení v roku 2015 sa oproti roku
2014 zvýšil o 4.
 počet lôžok v roku 2014: 1.482
 počet lôžok v roku 2015: 1.460
Počet lôžok v ubytovacích zariadeniach v roku 2015 sa
oproti roku 2014 znížil o 22 lôžok.
 tržby za ubytovanie vrátane DPH v roku 2014:
4.641.071 EUR
 tržby za ubytovanie vrátane DPH v roku 2015:
5.260.625 EUR
V Rajeckej doline tak návštevníci v roku 2015 minuli v
porovnaní s rokom 2014 o 619.554 EUR viac, t.j.
evidujeme medziročný nárast +13,35%.
Obdobne vykazuje destinácia Rajecká dolina
kontinuálny nárast vo výbere dane za ubytovanie u
členských obcí, čo je tiež indikátorom rozvoja regiónu a
prejavom neustále rastúceho záujmu návštevníkov o
pobyt práve v našej destinácii. Pre porovnanie
uvádzame vývoj výberu dane za ubytovanie členských
obcí za posledných 5 rokov:
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2011: 78.751 EUR
2012: 81.962,04 EUR
2013: 94.516,64 EUR
2014: 98.064,60 EUR
2015: 103.303,98 EUR (nárast oproti roku 2014 o 5.239,38
EUR, t.j. o 5,34% a v porovnaní s rokom 2011 nárast
o 31,18%).
Čo sa týka priemerného počtu prenocovaní, v roku 2015 zostal
na rovnakej úrovni ako v roku 2014 – turista v našej destinácii
zostáva v priemere 3,2 nocí.
Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že cestovný ruch v destinácii
Rajecká dolina je v dobrej kondícii a vykazuje kontinuálny nárast
sledovaných indikátorov rozvoja. Sme plne presvedčení, že
aktivity OOCR Rajecká dolina, ktoré boli v roku 2015 podporené
dotáciou prispievajú k uvedenému rastu a že každou ďalšou
aktivitou sa destinácia čoraz viac destinácia na poli ponuky
cestovného ruchu zviditeľňuje a posilňuje svoj branding. Na
zviditeľnenie destinácie a upevnenie pozície destinácie Rajecká
dolina na trhu CR v roku 2015 sme využili najmä marketingové
aktivity (PR články, inzercia v printe: Biker, Moja generace,
SME, Gazeta Wyborcza, ...; účasť na výstavách CR
a prezentáciách; online marketing sme realizovali prostredníctvom
online kampaní profesionálne spoločnosťou Netmarketer, s.r.o.;
vytvorili sme TV spot, ktorý bol vysielaný na TA3 a z dotácie sme
financovali aj reláciu Běžkotulky, ktorá sa vysielala na ČT Sport
sme ; redizajnovali sme web OOCR; dali sme vytvoriť
profesionálne fotografie; v Bratislave sme mali umiestnených 151
billboardov, ...). V oblasti infraštruktúry sme preznačkovali
a upravili ďalšie turistické chodníky v oblasti Rajeckých Teplíc
a vytvorili sme a osadili vrcholové smerovníky na najkrajších
vrcholových výhľadoch v Rajeckej doline. Nastolený trend
chceme naďalej vďaka podpore destinačného manažmentu zo
strany štátu udržať.
Identifikácia trhu cestovného ruchu v destinácii Rajecká dolina:
Na strane ponuky považujeme za naše silné stránky neporušené
prírodné prostredie s množstvom prírodných zaujímavostí
(Lúčanská Malá Fatra s NPR Kľak, Strážovské vrchy s NPR
Strážov, Súľovské skaly, …) a značených turistických chodníkov
a cyklotrás, v kombinácii s výskytom termálnych a minerálnych
vôd (Kúpele Aphrodite, Rajecké Teplice, spoločnosť Kofola,
ktorá je producentom minerálnej vody Rajec) a unikátov ako
Slovenský drevený Betlehem v Rajeckej Lesnej, či nezameniteľná
ľudová architektúra v Čičmanoch. Toto všetko je vhodne
doplnené stále živými tradíciami (fašiangy, veľkonočné zvyky),
kultúrnymi a športovými podujatiami nadregionálneho významu
(Rajecký maratón, Celoslovenské stretnutie fujaristov v
Čičmanoch) a rôznorodou ponukou ubytovania, stravovacích a
doplnkových služieb.
Na strane dopytu vystupujú v destinácii Rajecká dolina
návštevníci, ktorých hlavným motívom návštevy je wellness,
kúpeľná liečba, pešia turistika a cykloturistika, poznávanie,
kultúrny a náboženský cestovný ruch. Podiel domácich a
zahraničných návštevníkov v 1.-3. štvrťroku 2015 v okrese Žilina,
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Popis projektu:
(stručný popis zámeru, cieľa
projektu)

Aktivity projektu:
(uvedú sa aktivity podľa § 29 ods.
10 zákona, ktoré bude žiadateľ
realizovať v rámci projektu)

Ťažiskové formy cestovného
ruchu v regióne pôsobenia
žiadateľa:

Základné indikátory –
výstupy projektu na území
žiadateľa
v tom:
Počet prenocovaní (uvedú sa
prenocovania podľa § 2
písm. d) zákona na základe
štatistického zisťovania)
Výška vybratej dane za
ubytovanie

kam destinácia Rajecká dolina patrí, bol nasledovný: 64,2%
(86.959) tvorili domáci návštevníci a 35,8% (48.464) zahraniční.
V porovnaní s 1. - 3. štvrťrokom 2014 počet návštevníkov spolu
sa zvýšil v okrese Žilina o viac ako 10%. Domáci turisti v našej
destinácii dlhodobo prevažujú nad zahraničnými turistami, pričom
v roku 2015 sa ich počet v porovnaní s rokom 2014 zvýšil najmä
z dôvodu geopolitickej situácie vo svete. Hlavnými zdrojovými
krajinami sú Česko, Poľsko, Nemecko a Ukrajina.
V projekte na rok 2016 plánujeme opäť pokračovať v upevňovaní
pozície destinácie na trhu CR – posilniť značku Rajecká dolina
vhodne zvolenými marketingovými aktivitami, ktoré sa nám
osvedčili v minulých rokoch (inzercia, PR články, billboardová
kampaň, aktualizovanie propagačných materiálov, účasť na
výstavách a veľtrhoch CR,... ). V oblasti infraštruktúry chceme
preznačiť ďalšie turistické chodníky v Rajeckej doline, zlepšiť tým
orientáciu turistov v teréne a podnietiť predĺženie ich pobytu, resp.
návrat do destinácie. Zároveň chceme v členských obciach
umiestniť informačné tabule, ktoré by turistovi poskytli základné
informácie o mieste, kde sa práve nachádza a plánujeme tiež
označiť turistické informačné centrum v Rajeckých Tepliciach
nakoľko v informačnom systéme mesta došlo k zmenám
a infocentrum označené nebolo. Novinkou oproti predchádzajúcim
rokom je naša snaha zaviesť tradíciu otvárania letnej sezóny
v Rajeckej doline v máji, čím sledujeme „pripomenutie sa“
prostredníctvom nadregionálnej medializácie turistom,
návštevníkom, aby pri výbere svojej dovolenky uvažovali aj nad
našou destináciou.
1. Marketing a propagácia
2. Tvorba a podpora produktov CR
3. Infraštruktúra CR
Medzi ťažiskové formy cestovného ruchu v destinácii
Rajecká dolina z pohľadu počtu účastníkov patrí
individuálny cestovný ruch, podľa veku návštevníkov
rodinný a seniorský a podľa prevažujúceho miesta pobytu
kúpeľný cestovný ruch. Ak hodnotíme formu cestovného
ruchu v Rajeckej doline podľa ročného obdobia, ťažisko
spočíva v sezónnom cestovnom ruchu a z hľadiska
dynamiky prevažuje pobytový cestovný ruch.
skutočnosť
v roku 2015

plán
v roku 2016

176.616

179.000

103.303,98

104.000
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Odporúčané indikátory – výstupy
projektu na území žiadateľa
v závislosti od zamerania
projektu, napríklad:
Počet jednodňových
návštevníkov

skutočnosť
v roku 2015

plán
v roku 2016

23000

24500

Počet zamestnaných
v cestovnom ruchu

350

360

Počet osôb, ktoré sa zúčastnili
školenia

2

2
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Plán činnosti
Aktivita - názov a popis (podľa § 29 ods. 10 zákona): Marketing a propagácia
- účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách individuálne a v spolupráci s KOCR Žilinský turistický kraj
- ďalšia úprava webového sídla OOCR www.rajeckadolina.sk
- marketingový komunikačný mix so všetkými svojimi zložkami, elektronický marketing
- tvorba propagačných a informačných tlačovín
Termín realizácie:
Postupne v priebehu celého roku 2016
Miesto realizácie/lokalita:

Slovenská republika, Česká repubika, Poľsko

Zámery, ciele a výsledky
aktivity (stručná charakteristika,
časový a vecný harmonogram,
účel, prínos):

V aktivite Marketing a propagácia chceme nadviazať na úspešné aktivity z
predchádzajúcich rokov, ktorými chceme naďalej upevňovať vnímanie
destinácie Rajecká dolina ako destinácie, ktorá je výnimočná prítomnosťou
turistických unikátov, liečivých vôd a neporušenej prírody a tak podporiť
branding destinácie.
Účasťou na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách (ITF Slovakiatour 28. 31.01.2016, GO Regiontour Brno 14. - 17.01.2016, Holiday World Praha
18. – 21.02.2016, Region Tour Expo Trenčín 15. – 16.05.2016, prezentácie
v poľskom Krakowe, Zabrze, na území ČR v Ostrave, Zlíne, a na ďalších
miestach v zmysle plánu KOCR Žilinský turistický kraj) neustále
pripomínať turistickej i odbornej verejnosti, že sme destinácia “kde zažijú
niečo iné, výnimočné” a budú sa radi ku nám vracať. Hlavným nástrojom
propagácie budú v tomto prípade propagačné a informačné tlačoviny.
Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2015 sa naša organizácia rozšírila o
ďalších členov, plánujeme dotlač existujúcich propagačných materiálov,
kde budú noví členovia doplnení a ponuka našej destinácie zaktualizovaná.
Novinkou letnej sezóny budú turistické noviny, ktoré budú zdarma
turistom prístupné v turistických informačných centrách, na recepciách, v
reštauráciách a v ďalších miestach s vysokou koncentráciou turistov. Ich
obsahom budú praktické informácie ako otváracie hodiny múzeí, cenníky
termálnych kúpalísk, cenníky procedúr, kalendárium podujatí a pod. s
cieľom zvýšiť informovanosť turistickej verejnosti, skoncentrovania
informácií, ktoré turisti vyžadujú (čím tieto noviny budú dobrou pomôckou
aj pre pracovníkov infocentier a recepcií) a podnietiť turistov k predĺženiu
pobytu, či k jeho opätovnému návratu. Turistické noviny plánujeme vydať
na konci mája 2016 k termínu otvorenia letnej sezóny 2016.
Pre jasnú identifikáciu destinácie Rajecká dolina na poli ponuky
cestovného ruchu chceme využiť vhodne zvolený marketingový
komunikačný mix so všetkými svojimi zložkami. Priebežne v priebehu
celého roku 2016 budeme propagovať destináciu formou inzercie, PR
článkov a pod. v printových médiách, na internetových portáloch, či v
rádiách. Zároveň chceme v úvode letnej sezóny spustiť billboardovú
kampaň na prihraničných úsekoch s Poľskou a Českou republikou a tak
potenciálnych turistov nasmerovať práve do našej destinácie. Týmto
zámerom chceme tak zvýšiť ich počet v štatistikách, nakoľko doterajšie
štatistiky hovoria, že počet zahraničných turistov v našej destinácii je v
porovnaní s domácimi turistami nižší, avšak podiel na tržbách vyšší, čo
predstavuje ekonomický prínos pre celý región i národne hospodárstvo.
Zároveň plánujeme na hraniciach destinácie (zo strany Považskej Bystrice,
Žiliny a Prievidze) prenajať billboardy a nimi odkomunikovať územie
destinácie voči turistom a posilniť tak branding destinácie. Polep
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billboardu by mal obsahovať logo destinácie a privítanie turistov.
V neposlednom rade chceme počas celého roku 2016 naďalej pracovať na
webovom sídle, ktoré sme v roku 2015 redizajnovali a naplno využiť

Žiliny a Prievidze) prenajať billboardy a nimi odkomunikovať územie
destinácie voči turistom a posilniť tak branding destinácie. Polep
billboardu by mal obsahovať logo destinácie a privítanie turistov.
V neposlednom rade chceme počas celého roku 2016 naďalej pracovať na
webovom sídle, ktoré sme v roku 2015 redizajnovali a naplno využiť
priestor sociálnych sietí na podporu destinácie prostredníctvom rôznych
súťaží, článkov, videí a pod. s cieľom neustále sa našim cieľovým
skupinám pripomínať.
Týmito vyššie spomenutými aktivitami vieme vplývať na zvýšenie
merateľných ukazovateľov ako napr. výber dane za ubytovanie a tak
potvrdiť správne zameranie aktivít OOCR Rajecká dolina.
Cieľové skupiny (komu je
aktivita určená):

Odborný garant aktivity
(meno, priezvisko, titul):
Kontaktná osoba (meno, priezvisko,
telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa):
Celkový rozpočet aktivity :
Požadovaná dotácia na aktivitu:

Jednodňoví návštevníci, rezidenti, nerezidenti zo Slovenska a okolitých
susedných krajín (prioritne Česká republika a Poľsko).
Cieľové skupiny podľa spôsobu cestovania: páry všetkých vekových
kategórií, rodiny s deťmi, skupiny cestovateľov.
Mariana Klincová, Bc.
Cieľové skupiny podľa zamerania: turisti, ktorých motívom cestovania je
oddych,
wellness,
pešia
cykloturistika, šport,
Mariana relax,
Klincová,
00421kúpele,
948 620
661,turistika,
riaditel@rajeckadolina.sk
poznávanie, kultúra a duchovné obohatenie.

v eurách: 52.830
v eurách: 22.230
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Rozpočet
Celkový rozpočet aktivity (uviesť názov aktivity) Marketing a propagácia
Názov projektu: Rajecká dolina - destinácia plná turistických unikátov, liečivých vôd a neporušenej prírody
(podpora brandingu)
I.

Náklady (výdavky):
v tom:

Celkový rozpočet

Požadovaná dotácia

v eurách:

v eurách:

Účasť na veľtrhoch a výstavách 2.000
Propagačné a inform. materiály

II.

8.000

4.000

Marketingový komunikačný mix 42.260

18.030

Webová stránka OOCR

570

200

I. spolu:

52.830

vlastné zdroje

30.600

x

iné zdroje

0

x

II. spolu

30.600

x

22.230

x

Rozdiel I. - II.

Vyhlasujem, že údaje uvedené v projekte sú pravdivé, presné a úplné.
V Rajeckých Tepliciach dňa 14.03.2016.

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
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Plán činnosti
Aktivita - názov a popis (podľa § 29 ods. 10 zákona): Tvorba a podpora produktov CR – otvorenie letnej
sezóny 2016 v Rajeckej doline
Termín realizácie:

Máj 2016 (víkend 28. – 29.05.2016 na samotné otvorenie sezóny, súťaž
pred otvorením a počas celej letnej sezóny)

Miesto realizácie/lokalita:

Primárne námestie kúpeľného mesta Rajecké Teplice a jednotlivé
stanovištia členov OOCR + sekundárne všetky turisticky atraktívne miesta
Rajeckej doliny (súťaž)

Zámery, ciele a výsledky
aktivity (stručná charakteristika,
časový a vecný harmonogram,
účel, prínos):

Zámerom tejto aktivity je vytvorenie tradície otvárania letnej sezóny 2016
v Rajeckej doline pod predbežným pracovným názvom „Zobúdzanie
liečivých prameňov“. V roku 2016 by sa jednalo o 1.ročník, pričom našim
cieľom je snaha pripomenúť destináciu Rajecká dolina u širokej
turistickej verejnosti v období, keď mnohí uvažujú, kde strávia tohto ročnú
dovolenku. Túto aktivitu plánujeme promovať v celoslovenských
médiách s dostatočným časovým predstihom.
Program otvorenia letnej sezóny: požehnanie liečivých prameňov, oživenie
historických osobností, ktoré výrazne prispeli k rozvoj kúpeľníctva
(komparz v dobových kostýmoch), sprievod komparzu po meste,
prezentácia členov OOCR na námestí, vytvorenie a podávanie spoločného
„festivalového menu“ v členských reštauráciách, ktorého základom bude
miestna gastronómia, animačné aktivity pre rodiny s deťmi, zdarma
prehliadky mesta so sprievodcom zameraná na históriu mesta a regiónu,
hudobný program na viacerých stanovištiach, otvorenie výstavy
historických fotografií v priestoroch mestského úradu, sprievodná akcia:
vopred medializovaný štatút súťaže, kde podmienkami na zaradenie do
losovanie zaujímavých výhier bude turistom zdokumentovaná návšteva
(formou „selfie“ pre mladšiu generáciu a formou jednoduchých kartičiek –
pečiatkový systém – pre staršiu generáciu) vopred stanovených atraktivít
Rajeckej doliny, čím podporíme návštevnosť regiónu.

Cieľové skupiny (komu je
aktivita určená):

Jednotlivci, páry všetkých vekových kategórií, rodiny s deťmi so záujmom
o poznávanie, oddych nielen z regiónu, ale hlavne mimo regiónu

Odborný garant aktivity
(meno, priezvisko, titul):
Kontaktná osoba (meno, priezvisko,
telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa):

Mariana Klincová, Bc.

Celkový rozpočet aktivity :
Požadovaná dotácia na aktivitu:

v eurách: 8.000
v eurách: 6.900

Mariana Klincová, 00421 948 620 661, riaditel@rajeckadolina.sk
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Rozpočet

Celkový rozpočet aktivity (uviesť názov aktivity) Tvorba a podpora produktov CR
Názov projektu: Rajecká dolina - destinácia plná turistických unikátov, liečivých vôd a neporušenej prírody
(podpora brandingu)
I.

II.

Celkový rozpočet
v eurách:

Náklady (výdavky):
v tom:

Požadovaná dotácia
v eurách:

Otvorenie letnej sezóny 2016
v Rajeckej doline (1. ročník)

8000

I. spolu:
vlastné zdroje

8000
1.100

x

0
1.100
6.900

x
x
x

iné zdroje
II. spolu
Rozdiel I. - II.

6.900

Vyhlasujem, že údaje uvedené v projekte sú pravdivé, presné a úplné.
V Rajeckých Tepliciach dňa 14.03.2016.

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
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Plán činnosti
Aktivita - názov a popis (podľa § 29 ods. 10 zákona): Infraštruktúra CR – v rámci tejto aktivity plánujeme
zrealizovať tieto 3 podaktivity: preznačenie a sprístupnenie turistických trás v Rajeckej doline, označenie
Turistického informačného centra v Rajeckých Tepliciach smerovými tabuľami a zhotovenie informačných tabúľ
pre členské obce
Termín realizácie:
V priebehu celého roku 2016
Miesto realizácie/lokalita:
Zámery, ciele a výsledky
aktivity (stručná charakteristika,
časový a vecný harmonogram,
účel, prínos):

Cieľové skupiny (komu je
aktivita určená):

Rajecká dolina
1.V predchádzajúcich rokoch sme vďaka dotácii úspešne preznačkovali
viacero existujúcich turistických trás najmä v okolí Rajeckých Teplíc.
Nakoľko sieť turistických trás v Rajeckej doline je naozaj hustá, chceme
pokračovať v nastolenom trende a preznačiť potrebné úseky, na ktoré sa
turisti sťažujú, vykosiť chodníky, či sprístupniť ich v prípade zvalených
kmeňov stromov a tiež upraviť (ostrihať) konáre zasahujúce do chodníkov.
Cieľom má byť spokojný turista, ktorý v teréne nezablúdi, nepríde
k úrazu a tak si vychutná Rajeckú dolinu naplno so všetkými jej
prírodnými krásami.
2. Označenie Turistického informačného centra v Rajeckých Tepliciach
smerovými tabuľami plánujeme z dôvodu, že do dnešných dní chýba
a turisti, ktorí do Rajeckých Teplíc pricestujú vlakom, autobusom, či autom
momentálne nenájde v existujúcom informačnom centre mesta označené
miestne infocentrum. Cieľom má byť zorientovaný turista, ktorý ľahko
nájde cestu k informačnému centru a tak získa potrebné informácie
o regióne.
3. Nakoľko mnohé členské obce postupne upravujú verejné priestranstvá,
plánujeme v týchto priestoroch osadiť jednoduché informačné tabule
o obci so základnými informáciami ako napr. prvá písomná zmienka,
nadmorská výška, zaujímavosti a unikáty obce a pod., ktoré by
prechádzajúcemu turistovi poskytli základný prehľad a naviedli ho i na
ďalšiu návštevu v budúcnosti. Zároveň upevníme hrdosť miestnych
obyvateľov na svoju obec.
Jednodňoví návštevníci, rezidenti, nerezidenti zo Slovenska a okolitých
susedných krajín so záujmom o pešiu turistiku, cykloturistiku, bežkovanie,
pobyt v prírode, zber lesných plodov, poznávanie. Rodiny s deťmi, skupiny
cestovateľov, jednotlivci, páry všetkých vekových kategórii.

Odborný garant aktivity
(meno, priezvisko, titul):
Kontaktná osoba (meno, priezvisko,
telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa):

Mariana Klincová, Bc.

Celkový rozpočet aktivity :
Požadovaná dotácia na aktivitu:

v eurách: 5.600
v eurách: 5.600

Mariana Klincová, 00421 948 620 661, riaditel@rajeckadolina.sk
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Rozpočet
Celkový rozpočet aktivity (uviesť názov aktivity) Infraštruktúra CR
Názov projektu: Rajecká dolina - destinácia plná turistických unikátov, liečivých vôd a neporušenej prírody
(podpora brandingu)
Náklady (výdavky):
v tom:
Preznačenie turistických trás
Smerové tabule na označenie
TIC v Rajeckých Tepliciach
Informačné tabule v členských
obciach
I. spolu:
II. vlastné zdroje
iné zdroje
II. spolu
Rozdiel I. - II.

Celkový rozpočet
v eurách:

I.

Požadovaná dotácia
v eurách:

1.000
100

1.000
100

4.500

4.500

5.600
0
0
0
5.600

x
x
x
x

Vyhlasujem, že údaje uvedené v projekte sú pravdivé, presné a úplné.
V Rajeckých Tepliciach dňa 14.03.2016.

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa
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Finančné vyúčtovanie dotácie
Názov prijímateľa:
Názov projektu:

Príloha č. 2 k zmluve
Účtovný doklad

Podklad
finančnej
operácie
++

Aktivita

Číslo

Druh +

Predmet dodávky

Dodávateľ
Úhrada

Zo dňa

Spôsob úhrady

Dňa

prevodom*

v hotovosti**

Spolu (v eurách)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Spolu (v eurách)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Spolu (v eurách)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dotácia spolu (v eurách)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Suma
(v eurách)

Vysvetlivky: + účtovný doklad (napr.: faktúra, účtenka a pod.); ++ č. zmluvy, objednávky, dohody; *číslo bankového výpisu; **číslo výdavkového pokladničného dokladu (VPD)
Upozornenie: Ak je prijímateľ dotácie registrovaným platcom DPH, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok.

Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis):
Schválil (meno a priezvisko štatutárneho orgánu, podpis štatutárneho orgánu):
Miesto a dátum vyhotovenia:
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