
CEZIUY SR 7012021

ZMLUVA
o poskytnutí dotácie zrozpočtovej ľezeľvy pľedsedu vlády Slovenskej ľepubliky na

uzafuorenátv súlade s $ 5l "*""*"3:ľJroĺä;ä.h"iTľľ* zĺákonník v znení neskorších
pľedpisov (ďalej len,,Občianslĺy zákonník") a v zmysle zákona č:. 52312004 Z. z.

o rozpočtoých pľavidlách veľejnej spľávy a o änene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len,,zákon o rozpočtových pravidlách veľejnej spľávy")

(ďalej ako 
'zmluvaĺ')

medzi zmluvnými stľanami

Poslĺytovatel':
Sídlo:
V mene ktorého koná:

a

Prijímatel':
Sídlo:
V mene ktoľého koná:
tČo:
Bankové spojenie:

ICO:
Bankové spojenie:
Čĺslo úetu v tvaľe IBAN:
(ďalej len,,poslĺytovatelx')

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bľatislava 1

Ing. Július Jakab
vedúci Uľadu vlády Slovenskej republiky
00 151 513
Štátna pokladnica
SK96 8180 0000 0070 000ó 0195

Mesto Sal'a
Nrímestie Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Mgr. Jozef Belický
00306185
UniCľedit Bank Czech Republic and Slovakia' a.s.'
pobočka zahľaničnej banky
sK48 1111 0000 006627849005číslo účtu v tvaľe IBAN

(ďalej len,,prijímatelÍ')

(poskytovateľ a prijímatel' ďalej jednotlivo ako ,,zmluvná strana'' a spoločne ako ,,zmluvné
stľanyo')

Čbnok I.
Účel a pľedmet zmluvy

1. Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných
stľan pľi poskýnutí dotácie prijímatel'ovi na realizélciu činností s účelovým určením
uvedeným v ods. 2 tohto článku (ďalej ako ,,dotácia"), ato za podmienok stanovených
v tejto zmluve a v súlade so zákonom č,. 13012005 Z. z. o vojnových hľoboch v zneni
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o vojnových hľoboch") a ostatnými všeobecne
záväznými pľávnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť pľijímateľovi dotáciu
v sume 7 500,- EUR (slovom: sedemtisícpäťsto eur) azáv'azokpľijímateľa použiť dotáciu
v plnej výške na bežné ýdavky s účelovým určením na projekt ,,Pomník padlým
vojakom v 1. sv. a 2. sv. vojne" v meste Šaľa.
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čHnok tl.
Podmienky poskytnutia a použitia dotácie

1. Poskytnutá dotácia je účelovo viazaĺá a pľijímateľ sa zaväzuje pouŽiť ju v zmysle $ 19

zákona o ľozpočtoých pľavidlách veľejnej spľávy a v súlade s účelovým určením

uvedenýn v čl. I ods. 2 tejto zmluvy.

2. Poskytnutú dotáciu je pľijímateľ povinný použiť:

a) do 31. decembra 2O2I, ak dotácia bola poskýnutá vo forme beŽného transferu do

l. augusta pľíslušného ľoku,

b) do 31. marca 2022, ak dotácia bola poskýnutá vo forme beŽného transferu po

1' auguste príslušného roku, a ktoru nebolo možné pouŽiť do konca pľíslušného

rozpočtového ľoka'

3. Na pľijímateľa, ktoľého predpoklaóaná hodnota zákazky nepresiahne sumu 5000 EUR
(slovom pättisíc euľ) bez DPH sa nevďahujú ustanovenia zákoĺa č. 34312015 Z. z. o

verejnoĺrr obstaľávaní a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľších

predpisovl; ( ďalej len ,,zákon o veľejnom obstarávaní), pričom pľijímateľ je pri čerpaní

äotecie povinný áodržiavať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia finančných

prostriedkov. Vybľaný dodávateľ tovaľov, prác a služieb však musí mať opľávnenie na

pľíslušný druh činnosii v rozsahu, ktoľý zodpovedá pľedmetu zákryky a predmet činnosti

musí by.t zapísaný v obchodnom registľi Slovenskej republiky, Zivnostenskom ľegistri

Slovenskej ľepubliky, alebo inom príslušnom registri dodávateľa.

4. Na prijímateľa, ktoľého pľedpokladaná hodnota zélkazky presiahne sumu 5000 EUR
(slovom päťtisíc eur) bez DPH sa vzťahujú ustanoveniazákona o veľejnom obstarávaní; v
tomto prípade je pľijímateľ povinný postupovať podľa tohto zákona a je zodpovedĺý za

proces viľejneho obstarávania. Prijímateľ je pri verejnom obstaľávaní povinný

postupovať v súlade s čl. 7 Záv'aznej metodiky k Vyzvaniu predsedu vlády Slovenskej

iepuu1ity na pľedkladanie žiadostí o poskýnutie dotácie na obnovu vojnoých hĺobov.

5. Poskýovatel' poukáže finančné pľostriedky uvedené v čl. I ods. 2tejto zmluvy

bezhotovostným pľevodom na bankový účet pľijímateľa uvedený v záhlavi tejto zmluvy

najneskôr v lehote 10 pľacovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Finančné prostriedky sa považujú za poskytnuté prijímateľovi dňom ich odoslania zúčtu
poskýovateľa na účet prijímateľa.

6. Pľijímateľ je povinný zas\ať vyúčtovanie poskytnutej dotácie so zľeteľným označením

nážvupľoiéttu v jednom originálnom vyhotovení najneskôr v termíne do:

a) do 31. januára 2022, ak bola dotácia poskýnutá vo forme bežného transferu do

1. augusta 202t,

b) do 30. apríla 2022, ak bola dotácia poskýnutá vo forme beŽného transfeľu po

1. auguste 202I.

l) $ 1ods. 14zákonač.343121:15Z.z.overejĺomobstarávaĺiaozmene adoplneníniektoýchzákonov

G.
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7 ' Ak pľijímateľ nezašle vyúčtovanie poskýnutej dotácie v teľmíne stanovenom na zaslanie
vyúčtovania dotácie podľa ods. 5 tohto článku, poskyovateľ písomne wzve pľijímateľa,
aby zasla| vyúčtovanie dotácie v lehote uľčenej poskytovateľom, nie dlhšej ako 15

kalendáľnych dní. Ak tak pľijímateľ dotácie neurobí, je povinný poskýnutú dotáciu alebo
jej časť vrátiť.

8. Vyúčtovanie poskýnutej dotácie musí obsahovať:

a) záverečnú spľávu o real'izácii pľojektu žiadosti, ktorej formuláľ zašle
poskytovateľ prijímateľovi po uzatvoľení zmluvy,

b) finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie, ktorého foľmuláľ zašle poskytovateľ
prijímateľovi po uzatvorení zmluvy o poskytnutí dotácie, spolu s čitatel'nými
fotokópiami dokladov preukazujúcimi použitie dotácie, a to najmä: daňové
doklady _ faktury s náležitosťami podľa $ 71 zrĺkona č.22212004 Z. z. o daru z
pľidanej hodnoty v zneni neskoľších pľedpisov, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo,
objednávky, dodacie listy, prebeľacie protokoly, qýpisy z učtu o pľijatí dotácie,
výberoch' bezhotovostných platbách a pod.,

c) fotodokumentáciu pľeukazujúcu použitie dotácie na zmluvne stanovený účel.

d) v prípade prijímateľov podľa čl. il. ods. 4 pľijímateľ predkladá aj kompletnú
dokumentáciu o pro c es e verej ného ob starávani a j ednotlivý ch zákaziek.

9 . Dokumentáciu o pľocese veľejného obstaľávania j ednotliý ch zákaziek tv on.

a) určenie pľedpokladanej hodnoty zékazky,
b) výzva na predloŽenie cenovej ponuky vrátane listov, alebo e-mailov, ktoými bola

odoslaná spoločnostiam, ktoľé môžu dodať požadovaný tovar, sluŽbu, prácu,
c) jednotlivé ponuky spoločností,
d) záznam z prieskumu tľhu,
e) komunikácia (e-maily, listy) ohľadom ozniĺmenia o výsledku výberu dodávateľa

j ednotliqim subj ektom,

0 doklad o zveľejneni zmluvy, rámcovej dohody, dodatku v centrálnom registri zmluv
a na pľofile veľejného obstarávatel'a (web) alebo v obchodnom vestníku,,

g) kópia uzatvoľenej zmluvy s dodávatel'om alebo kópia objednávky'
h) doklad o zverejnení objednávky, faktúry na profile verejného obstarávatel'a.

10. Pľijímatel' je povinný zaslať vyričtovanie poskytnutej dotácie na e-mailovú adľesu:

vojnovehľoby@vlada.gov.sk, alebo poštou (v listinnej alebo v elektronickej foľme na
dátovom nosiči USB) na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody l,
813 70 Bľatislava, do predmetu správy prijímateľ uvedie ,,Vyúčtovanie poskýnutej
dotácie _Yyzvanie pľedsedu vlády Slovenskej ľepubliky -vojnové hroby 2020*.

ČÉnok III.
Povinnosti prijímatel'a

1. Pľijímatel' sa zaväzuje poskýnutu dotáciu pouŽiť na celkové kľýie výdavkov na

obnovu, opravu' alebo údľžbu vojnového hrobu, ako aj náhrobku, pamätného miesta,
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pamätníka, pamätnej tabule (ďalej len,, vojnový hĺob"), alebo iného pietneho symbolu
pripomínajúceho vojnovú udalosť v rokoch 1939 - 1945 v súlade s oprávnenými
výdavkami uvedeĺ;imi v Záväznej metodike k vyzvaniu predsedu vlády Slovenškej
ľepubliky na predkladanie Žiadostí o poskýnutie dotácie na obnovu vojnových hľobov.
Prijímateľ nemôŽe použiť dotáciu na úhľadu qýdavkov, ktoré boli v oznĺĺmení o
poskýnutí dotácie zaslanom elektronicky prijímateľovi identifikované ako neoprávnené.

2. Pľijímateľ sa zaväzuje, Že poskytnuté finančné pľostriedky vráti, ak mu na ten istý účel
už boli poskýnuté ťrnančné prostriedky zrczpočtových prostľiedkov Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na rok 2020 poďľa $ 4 zakona o vojnových hľoboch.

3. Prijímateľ podpisom tejto zmluvy, potvrdzuj e, že na rea|izáciu projektu nepoužije
finančné prostriedky, kÍoré mu na ten istý účel, ľesp. na úhľadu tých istých výdavkov,
ktoľé boli za posledných 5 ľokov poskýnuté zrozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, alebo boli financované zineho finančného zdroja na Slovensku
alebo v zahraničí.

4. Prijímatel' zodpovedá za hospodaľenie s poskytnudmi finančnými pľostriedkami a je
povinný pri ich používaní zachovávať hospodiĺmosť, efektívnosť a účelnosť ich použitia.
Za hospodarenie s poskytnutými finančnými prostľiedkami zodpovedá štatutĺĺľny
zástlpca prijímateľa.

5. Poskytnuté finančné prostľiedky nemožno použiť na dodávky tovarov, prác aslužieb,
ktoré splňajú kritéľiá kapitálovych výdavkov a pľi ktoých by došlo k obstaľaniu alebo
modeľnizácii hnuteľného a nehnuteľného majetku podľa zékonač,. 59512003 Z. z. o dani
zpnjmov v znení neskorších predpisov.

6. Za správnosť údajov uvedených vo vyúčtovaní zodpovedá
pľijímateľa.

štatutáľny zásfupca

Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a ďalších podmienok pouŽitia dotácie dohodnutých
v zmluve, ako aj správnosti vyričtovania a vecnej rea|izácie je opľávnený vykonať
poskýovateľ a kontrolné orgány Slovenskej republiky v zmysle zál<ona
č.357l20l5 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niekÍorych zélkonov
v zneni neskorších predpisov. Prijímatel' sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi
a kontľolnjĺn oľgĺĺnom Slovenskej republiky výkon finančnej kontľoly a auditu podľa
pr ed,chádzajúcej vety.

8. Prijímateľ je povinný vľátiť poskytovateľovi dotáciu alebo jej časť, ak

a) dotácia alebo jej časť nebola použitá na účel dohodnutý v čl. I ods. 2 tejto
zmluvy;

b) dotáciu alebo jej časť pľijímateľ nevyčerpal do vyšky poskýnutej dotácie;
prijímateľ je povinný vréĺiť tieto finančné prostriedky najneskôľ do l5-tich
kalendárnych dní odo dňa uľčeného na pouŽitie a vyúčtovanie dotácie v zmysle
čl. II ods. 4 a ods. 5 tejto zmluvy. Nevyčerpanú časť dotácie do výšky l eura nie
je prijímateľ povinný vľátiť poskytovatel'ovi ako zúčtovanie dotácie;

c) sa pľeukáŽe, že v žiadosti alebo v dokumentoch, ktoré sú jej prílohami, uviedol
prijímateľ nepravdivé alebo neúplné údaje; v tomto prípade je prijímateľ
povinný vrátiť celú dotáciu, alebo
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d) pľijímatel' poľrrší povinnost' podl'a ods. 2 a ods
duplicitného fi nancovania dotácie,

3 tohto článku _ zákaz

e) poskýovatel' zistí, Že prijímatel' uzatvoľil zmluvu/objednávku s dodávatel'om na
dodanie tovaru. vykonanie prác alebo poskytnutie sIuŽieb' ktoľý nemá
opľávnenie na činnosti vo vzt'ahu k predmetu zákazky zapísaný v obchodnom
ľegistri alebo Živnostenskonr ľegistľi.

0 prijímatel' poľuší povínnost' podl'a čl. II ods. 4 tejto zmluvy, v tomto prípade
výšku Sllm)/, ktoľú je prijímateĺ' povinný vľátit', uyeĺ'li poskýtovatel' na základe
zistených nedostatkov ' Pľijímatel' je povinný vľátii'tieto finanene pľostľiedky dol5 kalendáľnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy posĹytovatel'a na
vrátenie dotácie. v ktorej vyčísli aj presnú výšku finanenych iľostľieákov.

9' Povinnost'pľijímatel'a vľátit'poskytnrrtťl dotácir'l alebo jej čast'sa vzt'ahuje aj na pľípad.
ak poskytovatel'zistí skutočnost' podl'a o,ds. 8 tonto e tánru z predloženéĹo iyuetovania
podI'a čl. II ods. 5 tejto zmIuvy. Povinnost' sa vzt'ahuje na vrátenie taiej výšky
finančných pľostriedkov. ktoľú vyčísli poskýovatel' na záŔlade zistených nedostatkov.
Pľijílnatel' je povinný vľátit'tieto finančné pľostriedky do l5-tich kaĺendárnych dní odo
dňa doľučenia písomnej výzvy poskytovatei'a na vrátenie dotácie alebo jej části, v ktorej
vyčísli aj pľesnú výšku finančných pľostriedkov. ak nie je v tejto.mluvJriv"dené inak'

Finančné pľostriedky z dotácie, ktoľé je pľijíĺnatel'povinný vľátit'poskytovatel'ovi:

a) v pľiebehu ľozpočtového ľoka 202l vráti na výdavkový účet poskytovatel'a IBAN
SK96 8180 0000 0070 0006 0195 s uvedením V- symbolu ,,-07čí.lormlury,.
a zároveň zašle odboru projektovej podpory úľadrr vládý avízo o ptatbe;

b) po skončení ľozpočtového roka 2021 vráti na depozitný účet poskytovatel'a IBAN
sK36 8180 0000 0070 0006 0208 s uvedením V- sýmbolu ,,0ičíslozmluvy.. a
zároveň zašle odboru projektovej podpory úľadu vlády avízo o ptutu".

l0' Prijímatel' je povinný vrátiť poskýovatel'ovi všetky výnosy (rozdiel medzi čistým
úľokonr vzniknutýIn Zo sumy pridelenej dotácie po oápodĺtunialikvotnej časti pop1aiku
za vedenie účtu pľijímatel'a, pľípadne celého poplatku) zťtnančných pľostľiedkov. ktoré
boIi pľipísané na jeho účet, nakol'ko tieto sú 

'prrjmom 
štátneho ľozpočtu Slovenskej

republiky v zmysle $ 7 ods' l písm. m) zákona o rozpočtových pľavidlách verejnej
spľávy. Pľijímatel'vľáti výnosy na Úlčet poskytovatel'a IBAN SK93 8180 0000 0070 0006
0152 s uvedením V- symbolu ,,07číslozmluvy" najneskôľ do l5-tich kalendáľnych dní
odo dňa uľčeného na použitie a vyĹtčtovanie dotácié v zmysle čl. II ods. 5 tejto zmluvy
azál'oveň zašle odboru pľojektovej podpory úradu vlády avízo oplatbe.

ll. Pľijímatel' dotácie je povinný oznámit' poskýovatel'ovi bezodkladne všetky zmeny
a skutočnosti. ktoré majú vplyv alebo sťtvisia s plnením predmetu tejto zmluvy alebo sa
jej akýmkol'vek spôsobom týkajú alebo môŽu týkať, u to á1 v pľípade, ak má prijímatel'čo
i len pochybnost'o dodľŽiavaní svojich záväzkov vyplyvajúcich z tejto zmluvy."

12' Pľijímatel' je povinný oznámit'Znlenu v lehote do l0 pľacovných clní od vzniku zmeny
pľostľedníctvom e-mailovej adresy: vojnovelrľoby(ĺĺ]vlacla.gor,.sk ' Zároveň je povinný
v e-maile pľiložit' kópiu (scan) ľelevantného potvľclenia pľeukazujťtce danťt škutočnost''
Zlrrenou sa ľozunrie najmä zlnena:
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a) štatutáľneho ZáStupcu pľijínlatel'a,
b) kontaktných údajov,
c) sídla prijílnatel'a,
d) názvu pľojektu Žiadosti,
e) bankového spojenia prijímatel'a.

l3. Prijímatel'dotácie je povinný vo všetkých tlačených a elektronických mateľiáloch. ako aj
pľi všetkých mediálnych vystúpeniach aprezentáciách súvisiacich s poskytnutím dotácie
u.vádzať, Že predmet plnenia podl'a tejto zmIuvy sa realizoval vd'aka finančnej podpore
Uľadu vlády Slovenskej republiky uvedením nasledovného textu: ,,Realix,ované s
Jin a nčn o u p o ĺIp or o u I]ľa d u vI ti ĺly S I ov e n s k ej r ep u b I i ky " .

14. NedodrŽanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude považovať za poľušenie
finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám podl'a $ 3l zákona o rozpočtových
pľavid lách verej nej spľávy.

Clánok IV.
Zachovanie pľavidiel štátnej pomoci

l ' Posky{nutím dotácie nesmie dôjsť k poskýnutiu štátnej pomoci nezlučitel'nej s
vnútoľným tľhom v zmysle čl. l07 Zmluvy o fungovaní Euľópskej únie.

2. Prijímatel' je pľi pľijatí a pouŽití dotácie povinný vykonať všetky úkony smeľujúce k
tomu, aby poskytnutíln dotácie nedošlo k poskynutiu štátnej pomoci nezlučitel'nej s
vnútoľným tľhom. V pľípade, ak by poskytnutie dotácie alebo jej časti bolo poskytnutím
štátnej pomoci nezlučitel'nej s vnútorným trhom, alebo by sa takým ukázalo neskôľ,
pľijímatel' je povinný vrátiť dotáciu alebo jej časť. Dotáciu je možné pouŽiť výlučne na
nehospodársku činnosť.

Clánok V.
Záverečné ustanovenia

1. Právne pomery touto zmluvou neupravené sa ľiadia príslušnými ustanoveniami
občianskeho zákonníka, zákona o rozpočtových pľavidlách veľejnej správy a ďalšími
všeobecne záv äznými právnym i predpism i.

z' Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stľanami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dnijej zveľejnenia v Centrálnom ľegistri zmlúv vedenom Úľadom
vIády Slovenskej ľepubliky. Zmluvu zverejní poskýovatel'.

3. Táto zmluva je vyhotovená v troch identických rovnopisoch, z ktoľých po podpise jeden
prevezme pľíj ímatel' a dva poskytovatel'.

4. Zmluvne stľany sa dohodli' Že obsah tejto zmluvy je moŽné meniť alebo dopiňať len po
vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán, a to foľmou očíslovaných písomných
dodatkov podpísaných štatutáľnymi zástupcami obidvoch zmlrrvných stľán, ktoré sa stanú
neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.
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5' Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si zmluvu prečítali, jej obsahu poľozumeli a na znak súhlasuju bez výhrad vlastnoľučne podpisuj ú.

ít 03. zun

V Bratislave, dňa

Úrad vlády Slovenskej ľepubliky

,/

v...(átl...............'aĺ^...#.:.!.,*?.?1..

Mesto Šal'a

ľepubliky
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