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Reg. číslo: 8264l2020-M_oRF

Zm|uva o poskytnutí dotácie
k žiadosti č. 9312020 podl'a $ 3 a s 12 ods. 3 zátkona č,. 54412010 Z. z. o dotáciách

v pôsobnosti Ministerstva práce'o sociálnych vecí a ľodiny Slovenskej republiky
v znenÍ neskoľších pľedpisov

Táto zmluva o poskýnutí dotácie (ďalej len ,,zmluvď') je uzatvorcná podľa $ 3 ods. 1

a $ 12 ods. 3 zékona č.54412010 Z. z. odotáciách vpôsobnosti Ministerstva práce,

sociálnych vecí arodiny Slovenskej republiky v zneni neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zĺĺkon
o dotáciách"), podľa $ 51 zákona č. 4011964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskoľších
pľedpisov (ďalej len ,,občiansky zákonník") a podl'a zékona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových
pľavidlách veľejnej spľávy a o ZÍnene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších
pľedpisov (ďalej len,,zákon o rozpočtoqých pľavidlách")

medzi

Poskytovateltom
Nrĺzov otganizácie: Ministerstvo ptáce, sociálnych vecí a ľodiny Slovenskej

ľepubliky
Adresďsídlo: Špitálska 4, 6,8,816 43 Bratislava
IČo: 00 681 156
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte
IBAN: SK17 8180 0000 0070 0010 6819
Zasttryeným: Ing. Kaľol Zĺmmet, geneľálny tajomník sluŽobného úradu
(ďalej len,,ministerstvo" alebo,,poskytovateľ")

a

Pľijímatel'om
Názov organizácie:
Adľesďsídlo:
Právna foľma:
lČo:
Bankové spojenie:
Čĺslo účtu vo foľmáte
IBAN:
Zasťipeĺým;
Tel. č./ e- mail:
(ďalej len,,prijímateľ")

Mesto Šaľa
Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
obec
00 306 r8s
UniCľedit bank, a.s.

sK48 1111 0000 006627849005
Mgľ. Jozef Belický, štatutáľny zástupca
03 I 177 00598 1, mesto@sala.sk

(prijímatel' a poskytovateľ spolu ďalej len ,,zmluvné strany")



čHnokI.
Pľedmet a účel zmluvy

1 Predmetom tejto zmluvy je úpľava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných

stľán pľi poskytnutí dotác1e zo stľany po.ýouä1eľa z^aúčďóm spo1ufinancovania aktivít

a činností podľa s : "är.onu 
o dotáciáób- ktoľých realizáciu zabezpeéí prijímateľ dotácie

a sú bliŽšie špeciťrkwané v Prílohe o. r t.ito zmlyq - Zmb'lvĺý rozpočet (ďalej aj

."-luu"y rozpočeť'), ktoľá tvoľí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy'

Zmhlvĺé strany lzatvérajv túto zmluvu na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia

ĺoĺ*ortĺ zmluvy ao :o. iprí|anasledujúceho rozpočtového ľoka.

Dotácia sa poskytuje pľijímateľovi jednor azovo v sume 15 000 Eur (slovom: pätnástlisíc

Eur) zľozpočtovej'Ĺfriiory ministóľstva formou kapitálového transferu bezhotovostne

na účet pľijímateľa 
"í.o"ňy 

v zehravĺ tejto zmluw'_z1.účelom ľozvoja sociálnej oblasti

" 
po'"uä"Jti ministerstvu, úižši" konkretizovanej v Prílohe č.1.

Pľijímateľ sa zav'ázuje po podpise tejto ?^!"Y .pľrjať. 
poskytnutú dotáciu a v súlade

s podmienku.i ,t*á* iyml v zauo'. o dotáciách a v tejto zmluve ľiadne zrea|izovať

áŕ,i'ry a činnosti, 
''u 'poi"ĺ*ancovanie 

ktoľých je dotácia uľčená.

Prijímateľ sazaväzuje, Že op.r-ävĺené výdavky na aktivity a činnosti' ktoľé sú pľedmetom

Zmluvného .o"poeií-' iu iauĺua" t"jó-;;i;'y, nebudí v rozsahu poskýnutej dotácie

duplicitne ťrnanóovan é z iných zdľoj ov'

Ustanovenímbodu2tohtočlánkuzmluvyniesúdotknutépľávaapovinnostizmluvných
stľán dohodnuté touto zmluvou, t<toro majrĺ zmluvné stranypľávo si uplatniť po 30' apríli

nasledujúceho ľozpočtového ľoka. Tied' ptava a povinnosii zmluvných strán ostávajú
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zachované

čHnoľ It.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1 Prijímateľjeopľávnenýpoužiťdotáciulennaúčelšpecifikovaný'"j.:iľ''^T:
s povinnosťou dodrzat]är*ne podmienky , zaktoýchsa dotácia poskytla a ustanoventa

platqých všeobecne záväzĺých'pra.'nffi p'"o9ĺ'ó' Slovenskej ľepubliky' Prijímateľ

nemôže dotáciu, ani vec na obstaraíi. ŕ,o'.j sa dotácia poskytla pouŽiť na účel

zabezpečeĺia j eho záv äzkov'

.) Poskýnutú dotáciu je pľijimateľ povinný ľou:i! do 31' marca rozpočtového roka'

nas1edujúceho po ľoku, v ktorom ,,ru äoíaau uotu poskýnutá (ďalej len "nasledujúci

rozpočtoý ľok.o), , íĺ,ĺ.r.o.r,rued"rro., u Ĺoo. 3 tohto članku. PouŽitie dotácie podlieha

povinnému ľočnému zúčtovaniu so-_ štátnym rozpočtom' ktoľého spôsob uľčuje

Ministeľstvo financií Slovenskej ."puurĺr.y' 
'ztr,to,uin 

dotácie je pľijímateľ povinný

pľedložiť poskýovateľovi v teľmíngna".JĹo' á9 30' apľíla nasledujúceho rozpočtového

roka. oprávnenými výdavkami p'. ,ťo"i_áotácie poskýnutej ĺa zákqade tejto zmluvy

sú qýdavky .,oyrrutoz"íJ pľijímateŕ om ii zaklade tójto zmluvy a v súlade so zmluvným

ľozpočtom od 1.1 .2020



3. Dotáciu poskytnutú ako kapitálový tľansfeľ môže prijímateľ použiť na účel vymedzený

touto zmluvou aj po 3l. maľci nušl.d.'iú..ho rozpočtového roka, v dvoch rozpočtoqých

rokoch 1u.t.ffiäich po uplynutí rózpočtového ľoka, v ktorom mu bola dotácia

poskytnutá, 
"u 

pod-i"nĹy, zó prijímateľ splní povinnosť uvedenú v bode 4 tohto článku.

4. Pľijímateľ je povinný oznirriť poskýovatel'ovi qýšku ťrnančných pľostľiedkov, ktoľé

pouzi3. po" 3í. -u'"i nasledujúóeho ľozpočtového roka v nasledujúcom ľozpočtovom

roku , ato najneskôr vteľmíne do jt. marca nasledujúceho ľozpočtového ľoka

V prípade, Že prijimateľ použije dotáciu v druhom nasledujúcom ľozpočtovom roku po

port ytn 
'ti 

dotäcie je povinný oznámiť výšku finančných prostľiedkov do 10. novembľa

nasledujúceho ľozpočtového roka.

Nedodľžanie informačnej povinnosti pľijímateľom sa povaŽuje z1 p9ds1atné porušenie

zmluvných povinností uLulauaaposkytovateľovi v zmysle článku III bod 3 tejto zmluvy

od zmluvy odstupiť.

5. Za íčelĺé a hospodárne použitie poskýnutej dotácie zodpovedá jej prijímateľ podľa

zákoĺa o rozpočiových pľavidlách užárrr"i je povinný zabezpeéíť riadne vedenie

účtovníctva. Výnosy z dotácíe sú pľíjmom štátneho rozpočtu. Výnosy z dotácie,

nevyčerpanú doiĺciu a neoprávn.n" póužitu dotáciu je pľijímateľ povinný bezodkladne

vreiiť póskýovateľovi podľa bodu 9 tohto článku'

6. Poskýnuté finančné prostľiedky nevyčeľpané vbeŽnom ľozpočtovom ľoku podľa bodu 3

tohtďĺlanku, je prijíÁateľ povinný 
"úetorrľ 

v nasledujúcom ľozpočtovom roku spôsobom

uľčeným Ministerstvom financií SR'

7 . V zúčtovaní je pľijímateľ povinný uviesť:

a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,

b) ýšku poskytnutej dotácie,
c) účel, * r.ío"ý bo1a dotácia pľijímateľovi poskýnutá spolu s listinnými dôkazmi

pľeukazujúcimi účel pouŽitia dotácie,

a;v1rsmpouzity.ľ'Íinančnýchprostľiedkovzdotácie,
e) ýšku výnosov z poskýnutej dotácie,

ľj úsr." viátených finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie,

g) vecne vyhodnotenie aktivít a činností a spľávu o čeľpaní dotácie,

ňj oĺ'tu dokhJov, pod ktoľými boli výdavky v účtovnej evidencii zai.étovalé, vľátane

kópií ich p.ĺroľ, (iaktúry, pokladničné dok1ady, príjmové a qýdavkové doklady, výpisy

,ičt o bezhotovostqých platbách a pod'),

i) podpoľnú dokumentáóiu ô ľealizácii_aktivít a činností (napľ. doklad preukazujúci, Že
' 

prijímateľ dotácie postupoval pľi výbere dodávateľa služby v súlade so zákonom č'

343l2OI5 Z. z. o veľejnom o_bstarávaní aozmene adoplnení niektorých zákonov

(ďalej Ieĺ,,zétkon o verej nom obstaľávaní"),
j) štatutárnym zástupcom podpísaÍLe apečiátkou organizácie opatĺené vyhlásenie, že

dotácia bola čerpana v sĺaaä s podmienkami tejto zmluvy a so všeobecĺe záväznými

právnymi pľedpismi, Žebolavyúeľpaná v poskytnutej výške alebo vyhlásenie o vrátení

nevyčeľpanej časti dotácie na príslušný účet poskytovateľa'

8. Poskytovateľ si vyhľa dzuje pľávo vykonávat' kontľolu hospodárneho pouŽitia poskytnutej

dotácie, vrátane 
' 

dodrŽiaváĺia stánovených podmienok tejto zmluvy, v sú1ade ' so

všeobecne ,ár;"i^i právnymi pľedpismi Šn u prijímateľ sa zaväzuje mu ]Ý|on
kontľoly "-oznŕl 

íu:mďpred1,ožit' ieuo zabezpečiť pľedloženie poŽadovaných dokladov,



infoľmácií, vysvetlení súvisiacich s vykonávanou kontrolou a poskytnúť alebo zabezpečiť
poskýnutie požadovanej súčinnosti. Pľijímateľ berie na vedomie, že na kontrolu použitia
dotácie, vymiíhanie neopľávnene pouŽitej dotácie alebo neoprávnene zadtžiavanej dotácie
sa vzt'ahuje režim upľavený v pľávnych pľedpisoch SR, ako napľ. zákon o rozpočtových
pravidlách, zékon č,. 35712015 Z. z. o finančnej kontľole a audite a o zmene a doplnení
niektorych zákonov (ďalej aj len ,,zákono kontľole a audite").

9. Výnosy zdotácie, nevyčeľpanú dotáciu aneoprávnene pouŽitú dotáciu sa pľijímateľ
zaväzuje pollkŕzať bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa nasledovne:
a) nevyčerpanú dotáciu do 31. decembra beŽného rozpočtového roka na účet

poskytovateľa vo foľmáte IBAN: SK17 8180 0000 0070 0010 6819,
b) nevyčeľpanú dotáciu nevrátenú do 3l. decembľa beŽného ľozpočtového roka na účet

poskytovateľa vo formáte IBAN: SK12 8180 0000 0070 0058 7253 najneskôľ do 30.

apríla nasleduj úceho rozpočtového ľoka,
c) qýnosy (rozdiel medzi úrokom, vzniknutým zo sumy pridelenej dotácie po odpočítaní

alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu pľijímateľa, PtiP.celý poplatok) na účet
poskytovateľa vo foľmáte IBAN: SKl8 8180 0000 0070 0010 6704 ĺajneskôr do 30.

aprílanasledujúceho rozpočtového roka,
d) neoprávnene použitú dotáciu na účet poskýovateľa vo foľmáte IBAN: SK12 8180

0000 0070 0058 7253 najneskôr do 1S-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy
na vrátenie neopľávnene použitej dotácie.
Pľijímateľ je povinný pľi úhľade výnosov z dotácie alebo nevyčeľpanej dotácie alebo

neoprávnene použitej dotácie uviesť číslo zmluvy ako variabilný symbol.

10. Pľed poukazaním výnosov zdotácie, nevyčerpanej dotácie alebo neoprávnene pouŽitej

dotácie na účet poskýovateľa je pľijímateľ povinný zaslať avizo s uvedením čísla zmluvy
a výšky vľátených prostriedkov z dotácie písomnou formou na adresu sídla poskytovateľa
uvedenú v záhlavítejto zmluvy.

1 1. Nevyčeľpané prostriedky z dotácie sa podľa $ 8a ods. 7 zákona o rozpočtoqých
pravidlách nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5,- Euľ (slovom päť Eur).

I2.Prijimateľ sa zaväzuje, že po dobu 5 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy bez

ptedchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa:
a. neprevedie vlastnícke právo alebo iné právo na inú osobu k veci, na obstaranie

ktorej sa dotácia poskytla, s výnimkou nástupnickej otganizácie poskýujúcej
sociálne služby spĺĺajĺcej nárok na daný účel v zmysle zákona o dotáciách.

Ustanovenie sa netýka pľijímateľa, ktorym je obec alebo VUC a dotácia na

obstaranie veci je určená pre pľávnickú osobu vjej/jeho zriaďovacej alebo

zakladacej p ô sobno sti.
b. nezriadi a inej osobe neumožni zriadiť záIožne pľávo alebo vecné bľemeno

k veci, na obstaranie ktoľej sa dotácia poskyla,
c. neprenechá inej osobe za účelom jej nájmu, výpoŽičky alebo zámeny vec' na

obstaranie ktorej sa dotácia poskytla,
d. nepouŽije vec' na obstaranie ktorej sa dotácia poskytla, nainý účel, neŽ je daný

touto zmluvou a neprevedie vec ako vklad do obchodnej spoločnosti,
e. v prípade, Že prijimatel' dotácie pred uplynutím lehoty 5 ľokov odo dňa

účinnosti tejto zmluvy zanikne alebo prestane vykonávať činnosť arealizovať
aktivity, na ktoru bola dotáci a na základe tejto zmluvy poskýnutá, je povinný

I'



poskytovateľovi vľátiť alikvotnú časť hodnoty veci, na obstaranie ktorej sa
bola táto dotácia poskytnutá.

Alikvotná časť hodnoty veci sa uľčí nasledovným vzorcom:
A: H_ (FVl825xD), pľičom:
A - je alikvotná časť
H - je obstarávacia hodnota veci
1825 _ počet dní v lehote 5 ľokov
D _ počet dní, kedy bola vec vylŽívanáv súlade s touto zmluvou.

13. Prijímateľ sa zaväzuje 15 kalendáľnych dní vopľed písomne oznétmiť poskýovateľovi
zmenu svojej právnej foľmy, zlúčenie, splynutie s inou pľávnickou osobou alebo jeho
rozdelenie; uvedenú povinnosť má prijímatel' do 5 rokov od účinnosti tejto zmluvy.
Prijímateľ je takisto povinný písomne ozĺámiť poskytovatel'ovi do 7 dní zmenu adresy
sídla prijímateľa.

14. NedodľŽanie podmienok, zaktoých sa dotácia poskytla, sa bude považovať za porušenie
finančnej disciplíny abude podliehať sankciám podľa ustanovenia $ 31 zákona
o rozpočtových pravidlách.

15. Prijímateľ berie na vedomie, že počas trvania jeho zrĺkonnej povinnosti archivovať
dokumentáciu súvisiacu s použitím dotácie je povinný stľpieť výkon kontroly zo stľany
opľávnených osôb.

16. Prijímateľ je povinný doklady a dokumenty súvisiace s uskutočnením postupu zadávania
zäkazky archivovať po dobu minimálne päť rokov od účinnosti tejto zmluvy. Prijímateľ
je tieŽ povinný po poŽiadaní poskytovateľom tieto doklady a dokumenty poskytovateľovi
predloŽiť.

čHnok III.
Platnost'zmluvy

1. Zm|uvne stľany uzatvátajú tuto zmluvu na dobu uvedenú v bode 2 článku I tejto zmluvy

2. Poskýovateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy najmä v prípade:
a) ak účel poskytnutia dotácie zanikne alebo bol zmarený,
b) ak prijímateľ podstatným spôsobom poruší zmluvné povinnosti podľa bodu 3 tohto

článku,
c) ak pľijímatel' uviedol v žiadosti o poskytnutie dotácie alebo v dokumentoch, ktoľé sú

jej prílohou nepravdivé alebo neúplné údaje.

3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností prijímateľa sa pre účely tejto zmluvy
považuje porušenie povinností článku I bod 4 tejto zmluvy azčlánku II bod I,2,4,5,6,
7,9,12 a 13 tejto zmluvy.

4. odstupenie od zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia od zmluvy prijímateľovi.
odstúpením od zmluvy zaniká táto zmluva azároveťl zanikajú všetky práva a povinnosti
zmluvných strán, s výnimkou povinnosti prijímateľa zúčtovať a vrátíť poskýovateľovi
poskýnutu dotáciu použitú v ľozpoľe s touto zmluvou najneskôr do 30 kalendámych dní
odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy.

I u''



5. Zmluvné stľany sa dohodli, že účinky doľučenia odstúpenia podľa bodu 4. tohto článku
nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom
odmietnutia prijatia zásielky obsahujúcej odstúpenie od zmluvy adresátom.

Clánok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva podlieha povinnému zveľejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č,. 21112000 Z. z. o slobodnom
pľístupe k informáciám ao zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoľších
predpisov.

2. Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných stľán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v
Centrálnom ľegistľi zmluv v súlade s $ 47a občianskeho zákonníka.

3. Zm|uva je vyhotovená v troch rovnopisoch' z ktoľých dva ľovnopisy dostane
poskýovateľ a jeden rovnopis dostane prijímateľ.

4. obsah tejto zmluvy moŽno meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných opľávnenými
zástupcami oboch zmluvných stľán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5. ostatné vďahy, ktoré nie sú upľavené výslovne v tejto zmluve sa riadia občianskym
zákonníkom v platnom znení.

6. Pľijímateľ dotácie sa zaväzuje uvádzať na všetkých tlačených a elektľonických
mateľiáloch avmediálnych výstupoch, že aktivity ačinnosti podl'a $ 3 zákona o

dotáciách sa realizovali vďaka finančnej podpore ministeľstva.

7. Na hospodárenie s poskytnutými účelovými pľostľiedkami sa vzťahujú najmä:

a) zákon o dotáciách,
b) zákon o rozpočtových pravidlách,
c) zákonč.43112002 Z. z. o účtovníctve v zneni neskorších predpisov,

d) zákon o veľejnom obstarávaní,
e) zákon o kontľole a audite.

8. Zmluvné stľany vyhlasujú, že si zmluvu riadne pľečítali, jej obsahu poľozumeli a že tuto

zmluvu lzatvárajú na základe ich slobodnej, váŽnej, uľčitej azrozumiteľnej vôle, že

zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok anaznak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V

Zapo Zaptijimateľa:

ĽáHíä";i}lNíí'-
generálny taj omník sluŽobného úľadu

. Jozef B


