
É P O R F I X 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU 
podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

(ďalej ako „Zmluva") 
Projekt č.2012130230 

medzi poskytovateľom grantu 

Názov: 
Sídlo: 
IČO / DIČ: 
Štatutárny zástupca 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Registrácia: 

Nadácia PORFIX 
4. apríla 79, 972 43 Zemianske Kostoľany 
42150132/2023149139 
Ing. Eva Hlinková, správca 

Register nadácií MVSR č. 203/Na-2002/977 dňa 16.11.2010 

a príjemcom grantu 

Názov: 
Sídlo: 
IČO/DIČ: 

Základná škola, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom 
Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom 
36126721 / 2021622570 

Štatutárny zástupca: Mgr. Helena Nechalová, riaditeľka 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: > 
Registrácia: 

Názov projektu: Indiánska pasovačka 

Poskytovateľ grantu Nadácia PORFIX bezplatne poskytne príjemcovi grantu finančný príspevok vo výške 
1 440,00 € (slovom jedentisícštyristoštyridsať eur) (ďalej ako „grant") po splnení podmienok 
vyžadovaných Zmluvou a v súlade s ustanoveniami Zmluvy a príjemca grantu tento príspevok prijíma. 

1. Grant poskytuje Nadácia PORFIX na základe rozhodnutia správnej rady nadácie a je určený výlučne na 
realizáciu projektu v podobe, v akej bol schválený správnou radou nadácie. Rozpočet projektu je 
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a tvorí prílohu č. 1 Zmluvy. 

2. Príjemca grantu je povinný dodržiavať projekt. Zmena projektu sa považuje za zmenu Zmluvy, pričom 
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len vo forme písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými 
stranami, pričom všetky dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. V prípade, ak príjemca grantu 
jednostranne zmení schválený projekt, Nadácia PORFIX je oprávnená od Zmluvy odstúpiť. 

3. Príjemca grantu je povinný dodržiavať rozpočet. Povolené zmeny v rámci schválených rozpočtových 
položiek do výšky 5,00 € je povinný oznámiť v rámci záverečnej správy. O povolenie ďalšej zmeny 
rozpočtu je povinný požiadať písomne pred uskutočnením zmeny. V prípade, ak príjemca grantu nedodrží 
rozpočet, resp. použije prostriedky grantu na iné účely ako bolo dohodnuté, je Nadácia PORFIX 
oprávnená od Zmluvy odstúpiť a príjemca grantu je povinný finančné prostriedky vrátiť nadácii. 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

Článok 2 
Účel grantu 
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Článok 3 
Podmienky poskytovania grantu 

1. Nadácia PORFIX poskytuje grant na zabezpečenie projektu schváleného správnou radou nadácie 
v súlade so zákonom č. 34/2002 Z.z. o nadáciách, zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, 
Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov, nadačnou listinou Nadácia PORFIX a za 
podmienok Zmluvy. 

2. Nadácia PORFIX poskytne prvú splátku vo výške 70% grantu do 30 dní od podpísania Zmluvy príjemcom 
grantu a poskytovateľom grantu. Druhú splátku vo výške 30% grantu poskytne na základe predloženia a 
zhodnotenia priebežnej správy, ktorú je povinný vyhotoviť príjemca grantu v súlade so schváleným 
projektom a rozpočtom projektu najneskôr po vyčerpaní prvej splátky a zaslať na adresu: 
Trenčianska nadácia, Mládežnícka 2, 911 01 Trenčín. Nadácia PORFIX je oprávnená na základe 
odporučenia posudzovateľa priebežnej správy neposkytnúť ďalšiu splátku grantu. Priebežnú správu 
posúdi spravidla do 30 dní a v tejto lehote aj uhradí druhú splátku príjemcovi grantu. 

3. Priebežná správa musí obsahovať textovú časť, t.j. stručné a jasné zhrnutie aktivít, ktoré v rámci 
projektu prebehli, odhad času, ktorý bol vynaložený na jeho realizáciu (plánovanie, konzultácie, jednania 
s úradmi, brigády a pod.) a stručné zhodnotenie priebehu, problémov a úspechov projektu a finančnú 
časť, t.j. zúčtovanie prvej splátky grantu v podobe kópií účtovných dokladov zoradených podľa 
položiek schváleného rozpočtu a tabuľkový prehľad ich čerpania podľa položiek schváleného rozpočtu. 

4. Príjemca grantu zodpovedá za pravdivosť a úplnosť priebežnej správy. V prípade, ak sa preukáže, že 
priebežná správa nebola pravdivá a úplná, má Nadácia PORFIX právo odstúpiť od Zmluvy. 

1. Príjemca grantu sa zaväzuje uvádzať vo všetkých tlačených a elektronických materiáloch a mediálnych 
výstupoch, že projekt sa realizoval vďaka podpore Nadácie PORFIX a PORFIX - pórobetón, a.s. 
vrátane ich loga. Pred zverejnením textu alebo loga je príjemca grantu povinný zaslať jeho návrh na 
konzultáciu do Nadácie PORFIX. 

2. Príjemca grantu sa zaväzuje pozvať k ťažiskovej akcii projektu aj zástupcu Nadácie PORFIX a 
spolupracovať pri prípadnej reportáži alebo tlačovej besede pre médiá. 

3. Príjemca grantu sa zaväzuje, že grant použije na verejnoprospešné účely a len spôsobom, ktorý je 
v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov paragraf 50 - Použitie podielu zaplatenej dane na 
osobitné účely. 

4. Príjemca sa zaväzuje do 30 dní od ukončenia projektu, konkrétne do 30.07.2013 zaslať poštou 
alebo doručiť osobne kompletnú a podrobnú záverečnú správu na adresu: Trenčianska nadácia, 
Mládežnícka 2, 911 01 Trenčín. Príjemca grantu sa zaväzuje v prípade výhrad Trenčianskej nadácie 
k predloženej finančnej správe prepracovať túto dokumentáciu na základe požiadaviek Trenčianskej 
nadácie. Príjemca grantu sa zaväzuje vrátiť finančné prostriedky, viažuce sa k dokladom, ktoré nie sú 
akceptované v rámci zúčtovania poskytnutého grantu, nie sú v súlade s rozpočtom, alebo boli použité na 
iné účely, ako bolo stanovené v schválenom projekte. V prípade porušenia vyššie uvedených povinností 
má Nadácia PORFIX právo odstúpiť od Zmluvy a požadovať vrátenie grantu. 

Záverečná správa projektu v písomnej a elektronickej podobe (okrem účtovných dokladov) musí 
obsahovať tieto časti: 

a) Textová časť: v ktorej príjemca grantu popíše: 

• všetky aktivity, ktoré v rámci projektu prebehli, 
• odhad času, ktorý pracovníci strávili pri jeho realizácii, 
• stručné zhodnotenie priebehu, problémov a úspechov projektu, 
• splnenie prípadných podmienok pridelenia grantu, 
• splnenie cieľov projektu, 
• ako bude projekt pokračovať, 
• aký mala realizácia projektu prínos pre organizátorov projektu, pre príjemcov projektu. 

Článok 4 
Príjemca grantu 
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b) Finančná ca^ ,^ jp ' ŕa musí obsahovať zúčtovanie grantu v podobe: 

o kópií účtovných dokladov k schválenému finančnému príspevku v rozsahu prijatých faktúr, 
výpisov z účtu, prvotných bločkov, očíslovaných výdavkových pokladničných dokladov 
organizácie, zoradených podľa položiek schváleného rozpočtu, 

• tabuľkový prehľad ich celkového čerpania podľa položiek schváleného rozpočtu. 

c) Fotodokumentácia o priebehu projektu na CD, prípadne plagáty, pozvánky, kópie novinových 
článkov a iné materiály súvisiace s projektom. 

5. Príjemca grantu sa zaväzuje archivovať účtovné doklady, ktorými preukazuje použitie grantu v súlade so 
Zmluvou a zákonom o účtovníctve najmenej po dobu 6 rokov odo dňa použitia grantu. Príjemca grantu sa 
zaväzuje kedykoľvek na požiadanie Nadácie PORFIX poskytnúť k nahliadnutiu a vyhotoveniu kópií všetky 
účtovné doklady týkajúce sa grantu. 

6. Príjemca grantu sa zaväzuje, že žiadnu časť grantu nepoužije na alebo v prospech podnikania a na 
podporu politických strán. 

7. V prípade, ak príjemca grantu neplní podmienky Zmluvy alebo poškodzuje dobré meno Nadácie PORFIX, 
je táto oprávnená odstúpiť od Zmluvy. 

8. Za porušenie zmluvy s právom odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie grantu sa považuje i 
nedodržanie záväzku príjemcu grantu uvedeného v článku 4 v bode 3, prvá veta. 

Článok 5 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je uzavretá po vzájomnej dohode zmluvných strán s tým, že vzťahy Zmluvou neupravené sa budú 
riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné meniť a dopĺňať len vo forme písomného dodatku 
podpísaného oboma zmluvnými stranami, pričom všetky dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
Zmluvy. 

3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží Nadácia PORFIX a jedno 
príjemca grantu. Kópiu tejto zmluvy zašle Nadácia PORFIX neodkladne po podpise Trenčianskej nadácií. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili a porozumeli mu a že Zmluva vyjadruje 
ich slobodnú a vážnu vôľu. 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

V Zemianskych Kostoľanoch dňa Í^'^KJ / 

V mene Nadácie PORFIX 
Ing. Eva Hlinková, správca 

V 2 U ^ X ^ / dňa XxO-bťU 

V mene príjemcu grantu , • 
Základnej školy Kamenec pod Vtáčnikom 
Mgr. Helena Nechalová, riaditeľka 

PRÍLOHY: 
1. Rozpočet projektu 
2. Vyúčtovanie projektu - tabuľka čerpania finančného príspevku 

Projekt 2012130230: Indiánska pasovačka 
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Príloha č. 1 

ROZPOČET PROJEKTU Indiánska pasovačka 
20121302230 

Položka Suma Suma z iných Celkové 
požadovaná zdrojov v € náklady 
od Nadácie na projekt v € 
PORFIX v € 

Výtvarné potreby 226,06 0 226,06 
Pomocný materiál 103,41 0 103,41 
Hudobné nástroje 138,30 0 138,30 
Záhradnícke potreby 73,41 0 73,41 
Športové potreby 834,45 0 834,45 
Potraviny 64,37 0 64,37 
SPOLU 1 440,00 0 1 440,00 

Vysvetľujúci komentár k rozpočtu a zdôvodnenie položiek rozpočtu 

Ceny položiek boli získané: 
www.daffer.sk, www.predskolak.eu 

Položka Aktivita Cena za ks Počet kusov Celková suma 

Výtvarné potreby 
Batikovacie farby č. 6 1,16 45 52,20 
Temperové farby č. 5 7,89 10 78,90 
Štetce č.5 0,58 30 17,40 
Farby na vonkajšie nátery č.4 5,20 8 41,60 
Farby na tvár č.9 8,99 4 35,96 

Pomocný materiál 
Baliaci papier č.5 0,60 10 6,00 
Lepiaca páska č.5 0,53 3 1,59 
Krepový papier (sada) č.5 4,89 5 24,45 
Špagát ľanový č.7 1,60 8 12,80 
Výkresy (100 ks) č.5 15,09 1 15,09 
Lepidlo č.5 1,38 5 6,90 
Taviaca pištoľ č.7 8,65 2 17,30 
Náplne do pištole č.7 0,20 10 2,00 
Pierka (sada) č.5 0,40 30 12,00 
Zošívačka č.7 2,64 2 5,28 

- z web stránky www.najhracky.sk 

Položka Aktivita Cena za kus Počet kusov Celková suma 

Hudobné nástroje 
Sada detských hudobných nástrojov 
Kvietky 1 

19,50 2 39 

Sada detských hudobných nástrojov 
Lienky 1 

23,50 1 23,50 

Ústna harmonika 4,80 10 48,00 
Detský drevený bubon 13,90 2 27,80 

Projekt 2012130230: Indiánska pasovačka 
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Z web stránky: www.baumax.sk 

Položka Aktivita Cena za kus Počet kusov Celková suma 
Záhradnícke potreby 
Parenisko Aktivita č. 2 24,99 1 24,99 
Zemina Aktivita č. 2 4,80 4 19,20 
Semená Aktivita č. 2 1,50 4 6,00 
Kvetináče Aktivita č. 6 0,72 6 4,32 
Fakle Aktivita č. 9 1,89 10 18,90 

www, obchod.carovna.sk 
www.sport-outdoor.sk 
www. Iacnenaradie.sk 

Položka Aktivita Cena za ks Počet kusov Celková suma 

Športové potreby 

Vzduchovka č. 7 85,00 2 170,00 

Náboje do vzduchovky č. 7 3,30 2 6,60 

Karimatky č. 9 3,80 10 38,00 
Bambusové tyče 4,2 m č. 4 4,95 20 99,00 
Bambusové tyče 3 m č. 4 3,95 5 19,75 
Celtovina 150 cm - č. 4 10,00 za b.m. 48 b.m. 480 
Šnúrka Repka Edelrid (6mm) č. 4 a 9 0,64 b.m. 15 9,60 
Klince - 5 kg č. 4 11,50 1 11,50 

www.lidl.sk 
Položka Aktivita Cena za kus Počet kusov Celková suma 
Potraviny 
Hladká múka šp. č. 6 0,43 2 0,42 
Celozrná múka (kg) č. 6 0,55 2 1,10 
Droždie č. 6 0,15 4 0,60 
Ľanové semienka č. 6 1,45 2 2,90 
Mlieko (I) č. 6 0,55 2 1,10 
Slnečnicové semienka č. 6 1,45 2 2,90 
Zemiaky - 5 kg č. 9 0,55 1 2,75 
Čínska kapusta (kg) č. 9 0,80 4 3,20 
Rajčiny (kg) č. 9 1,50 5 7,50 
Olivový olej (I) č. 9 3,50 1 3,50 
Vegeta (kg) č. 9 4,00 1 4,00 
Pomaranče (kg) č. 9 1,50 5 7,50 
Jablká (kg) č. 9 0,80 15 12,00 
Mrkva (kg) č. 9 0,60 5 3,00 
Cvikla (kg) č. 9 0,70 2 1,40 
Cibuľa (kg) č. 9 0,70 2 1,40 
Uhorky (kg) č. 9 0,55 2 1,10 
Citróny (kg) č. 9 0,80 2 1,60 
Tvaroh (kg) č. 9 3,20 1 3,20 
Nátierkové maslo .9 3,20 1 3,20 
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Príloha č. 2 

Vyúčtovanie projektu Indiánska pasovačka. 
2012130230 

- tabuľka čerpania schváleného finančného príspevku 

Položka Schválená Čerpaná Čerpaná Čerpaná Rozdiel 
suma v € suma v € - suma v € - suma v € - schválená 

priebežná záverečná spolu a čerpaná 
správa správa suma v € 

Výtvarné potreby 226,06 
Pomocný materiál 103,41 
Hudobné nástroje 138,30 
Záhradnícke potreby 73,41 
Športové potreby 834,45 
Potraviny 64,37 

SPOLU 
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