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Zmluva o poskytnutí dotácie

k žiadosti č. 83l202l' podl'a $ 3 a $ 12 ods. 3 zákona č. 54412010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva pľáce', sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
v znenĺ neskoršíchpredpisov
Táto zmluva o poskytnutí dotácie (ďalej len ,,zmluvď') je uzatvorená podl'a $ 3 ods. 1 a $
54412010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministeľstva pľáce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej ľepubliky v zneni neskoršíchpľedpisov (ďalej len ,,zákon o dotáciách"),
podľa $ 5l zákonač.4011964 Zb. občianskeho zákonnikav znení neskorších predpisov (ďalej
len ,,občiansky zákonník") a podľa zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtoqých pravidlách
verejnej spľávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľšíchpľedpisov (ďalej
len,,zákon o ľozpočtovýchpľavidlách")
12 ods. 3 zákonaÓ.

medzi
Poskytovatel'om
Názov organizácie:

Ministeľstvo práce, sociálnych vecí a ľodiny Slovenskej

Adresďsídlo:
IČo:
Bankové spojenie:

ľepubliky
Špitálska 4,6,8,816 43 Bratislava
00 681 156
Štátna pokladnica

IBAN:
Zastúpeným:

SKIT 8180 0000 0070 0010 6819
Ing. Soňa Filípková, generálna tajomníčkaslužobného úradu

Čísloúčtuvo foľmáte

(ďalej len,,ministerstvo" alebo,,poskýovateľ")

a

Pľijímatel'om
Názov organizácie:
Adresďsídlo:
Právna forma:

lČo:

Bankové spojenie:
Čísloúčtuvo formáte

IBAN:

Zastúpeným:
Tel. č./ e- mail:
(ďalej len,,pľijímatel"')

Mesto Šaľa
Nám. Sv. Tľojice 7,g27 15 Šaľa
obec
00 306 185
UniCľedit Bank, a.s.

sK48 1111 0000 006627849005
Mgr. Jozéf Belický, štatutárny zástupca
03177 05981, mesto@sala.sk

(pľijímateľa poskytovateľ spolu ďalej len,,zmluvné stľany")

čtánok I.
Predmet a účelzmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je úpľava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných
strán pľi poskytnutí dotácie zo stľany poskytovateľa za účelompodpory aktivít a činností
podľa $ 3 zákona o dotáciách, ktoľých realizáciu zabezpečípľijímateľdotácie a sú bliŽšie
špecifikovanév Prílohe č. 1 tejto zmluvy - Zmluvný rozpočet (ďalej aj ,,zmluvný
rozpočet'o)' ktoľá tvoľíneoddeliteľnú súčasťtejto zmluvy.

2.

Zmluvné strany uzatváraju túto zmluvu na dobu určitú,a to odo dňa nadobudnutia
účinnostizmluvy do 31. januáľa nasledujúceho rozpočtového ľoka.

3.

Dotácia sa poskytuje prijímatel'ovi jednorazovo

4.

Prijímateľ sa zaväzuje po podpise tejto zmluvy prĺjaťposkytnutú dotáciu a v súlade
s podmienkami stanovenými v zákone o dotáciách a v tejto zmluve riadne zrealizovať
aktivity a činnosti' na spolufinancovanie ktorých je dotácia uľčená.

5.

Prijímateľ sa zaväzuje, že oprávnené výdavky na aktivity a činnosti, ktoľésú pľedmetom
Zmluvného rozpočtu na základe tejto zmluvy, nebudú v rozsahu poskytnutej dotácie
duplicitne financovane z iných zdrojov.

6.

Ustanovením bodu 2 tohto článku zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných
strán dohodnuté touto zmluvou, ktoré majú zmluvné strany právo si uplatniť po 31. januári
nasledujúceho rozpočtového roka' Tieto práva a povinnosti zmluvných strán ostávajú
zachované.

Sume

9 296 Eur

(slovom:
deväťtisícdvestodeväťdesiatšesťEut) zrozpočtovej kapitoly ministerstva formou bežného
tľansferu bezhotovostne na účetprijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy za účelom
rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti ministerstva, bliŽšie konkľetizovanej v Pľíloheč.1.
V

Clánok II.
povinnosti
zmluvných stľán
Práva a

1.

Prijímateľje opľávnený pouŽiť dotáciu len na účelšpecifikovaný vtejto zmluve
s povinnosťou dodľŽaťzmluvné podmienky, zaktorých sa dotácia poskytla a ustanovenia
platných všeobecne záväzných pľávnych predpisov Slovenskej republiky. Prijímateľ
nemôže dotáciu, ani vec na obstaranie ktorej sa dotácia poskytla pouŽit' na účel
zabezpečeni a j eho záv äzkov .

2.

Poskytnutú dotáciu je pľijímateľpovinný pouŽiť do konca rozpočtovéhoľoka, v ktorom
mu dotácia bola poskytnutá (ďalej len ,,beŽný rozpočtový ľok"), s výnimkou výdavkov
vyplývajúcich z pracovnoprávnych"vzťahov za mesiac december beŽného rozpočtového
ľoka, ktoľých úhľadasa uskutočnívjanuáľi nasledujúceho ľozpočtovéhoľoka. PouŽitie
dotácie podlieha povinnému ročnémuzúčtovaniuso štátnym rozpočtom, ktorého spôsob
určuje Ministerstvo financií Slovenskej ľepubliky. Zučtovanie dotácie je prijímateľ
povinný predloŽiť poskytovateľovi v termíne najneskôr do 31 . januára nasledujúceho
rozpočtového roka' oprávnenými výdavkami pre účeldotácie poskytnutej na základe tejto
zmluvy sú výdavky vyna|oŽene prijímateľom na základe tejto zmluvy a v súlade so
zmluvným ľozpočtom od 1.1 .202L

uče|ne a hospodárne pouŽitie poskýnutej dotácie zodpovedá jej pľijímateľpodľa
zélkona orozpočlových pravidlách azároveí je povinný zabezpečit' riadne vedenie
účtovníctva.Výnosy z dotácie sú pľíjmom štátneho ľozpočtu. Výnosy z dotácie,
nevyčerpanúdotáciu a neoprávnene pouŽitú dotáciu je pľijímateľpovinný bezodkladne
vrátiť poskytovateľovi podľa bodu 6 tohto článku.

J

Za

4

V zúčtovaníje pľijímateľpovinný uviesť:
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6

a) číslozmluvy o poskytnutí dotácie,
b) výšku poskytnutej dotácie,
cj ĺ8el, na kiorý bola dotácia prijímateľovi poskytnutá spolu s listinnými dôkazmi
pľeukazujúcimi účelpouŽitia dotácie,
d) výšku pouŽitých finančných prostľiedkov zdotácie,
e) výšku výnosov z poskytnutej dotácie,
f) výšku vľátených finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie,
g) vecné vyhodnotenie aktivít a činnostía spľávu o čerpanídotácie,
ň; oĺ.tu dokladov' pod ktorymi boli výdavky v účtovnejevidencii zaúčtované,vľátane
kópií ich pľíloh(faktúry, pokladničnédoklady, pľíjmovéa výdavkové doklady, výpisy
zuótu o bezhotovostných platbách a pod.),
i) podpoľnúdokumentáciu o ľealizácii aktivít a činností(napr. doklad preukazujúcl, že
prijímateľ dotácie postupoval pri výbere dodávateľa sluŽby v súlade so zákonom č.
343l2OI5 Z' z. o veiejnom obstaľávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len,,zákon o verejnom obstarávaní"),
j) štatutárnym zástupcom podpísanéa pečiatkou organizácie opatľené vyhlásenie, Že
dotácia bola čerpaná v súlade s podmienkami tejto zmluvy, že bola vyčerpaná
v poskytnutej výške alebo vyhlásenie o vľátení nevyčerpanej časti dotácie na príslušný
účetposkytovateľa'
Poskytovateľ si vyhľadzuje právo vykonávať kontrolu hospodárneho použitia poskytnutej
dotáóie, vrátane dodľžiavania stanovených podmienok tejto zmluvy v súlade so všeobecne
záväznými pľávnymi predpismi SR a prijímateľ sa zaväzuje mu výkon kontroly umoŽniť,
najmä-predloŽiťalebo zabezpečiťpredloŽenie poŽadovaných dokladov, infoľmácií,
vysvetlóní súvisiacich s vykonávanou kontrolou a poskytnúť alebo zabezpečiťposkytnutie
pôŽadovane; súčinnosti.Prijímateľ berie na vedomie' Že na kontľolu použitia
äotácie, vymáhanie neoprávnene pouŽitej dotácie alebo neopľávnene zadrŽiavanej dotácie
sa vzťahuje ľežimupravený v pľávnych pľedpisoch SR, ako napľ. zákon o ľozpočtových
pľavid1ácň, zákon č' 357l2OI5 Z. z. o finančnej kontrole a audite ao Zmene adoplnení
niektorých zákonov (ďalej aj len ,,zákono kontrole a audite").

Výnosy zdotäcie, nevyčerpanú dotáciu aneoprávnene použitúdotáciu sa pľijímateľ

zaväzuje poukázať bezhotovostným prevodom na účetposkýovateľa nasledovne:
a) nevyčerpanúdotáciu do 3l. decembľa beŽného ľozpočtovéhoroka na účet
poskytovateľa vo formáte IBAŇ: SKl7 8180 0000 0070 0010 6819,
b) nevyčerpanúdotáciu nevrátenú do 31. decembľa beŽného ľozpočtovéhoľoka na účet
poskytovateľa vo formáte IBAN: SK12 8180 0000 0070 0058 7253 najneskôľ do 31.
januáľa nasledujúceho ľozpočtovéhoľoka,
c) výnosy (rozdiel medzi úrokom, vzniknutým Zo sumy pľidelenej dotácie po odpočítaní
alikvotnej časti poplatku za vedenie účtuprijímateľa' pľíp.celý poplatok) na účet
poskýovateľa vo foľmáte IBAN: SKl8 8180 0000 0070 0010 6704 najneskôľ do 31.
januáľa nasledujúceho ľozpočtovéhoľoka,

-I
d) neopľávnene pouŽitú dotáciu na účetposkytovateľa vo formáte IBAN: SK12 8180 0000
0070 0058 7253 najneskôľ do 15-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na
vrátenie neoprávnene pouŽitej dotácie od poskytovateľa.
Prijímateľje povinný pri úhľadevýnosov z dotácie alebo nevyčerpanej dotácie alebo
neopľávnene pouŽitej dotácie uviest'číslozmluvy ako vaľiabilný symbol.

7.

Pľed poukázanim výnosov zdotácie, nevyčerpanej dotácie alebo neoprávnene pouŽitej
dotácie na účetposkytovateľa je pľijímateľpovinný zas|ať avízo s uvedením číslazmluvy
a výšky vrátených prostriedkov z dotácie písomnou foľmou na adresu sídla poskytovatel'a
uvedenú v záhlavi tejto zmluvy.

8.

Nevyčeľpanépľostriedky z dotácie sa podľa $ 8a ods. 7 zákona o ľozpočtoqýchpravidlách
nevľacajú, ak ich suma nepľesiahne 5 Euľ (slovom päťEuľ).

9.

Prijímateľ sa zaväzuje, že po dobu 5 rokov odo dňa účinnostitejto zmluvy bez
pľedchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa:
a) nepľevedie vlastnícke právo alebo iné pľávo na inú osobu k veci, na obstaranie ktoľej
sadotácia poskytla, s výnimkou nástupnickej organizácie poskytujúcej sociálne služby
spiňajúcej nárok na daný účelv zmysle zákona o dotáciách' Ustanovenie sa netýka
prijímateľa, ktorým je obec alebo VUC a dotácia na obstaranie veci je určená pľe
pľávnickú osobu v jej/jeho zriaďovacej alebo zak|adacej pôsobnosti.
b) neztiadi a inej osobe neumoŽní zriadit' zá|ožne právo alebo vecné bľemeno k veci, na
obstaranie ktoľej sa dotácia poskytla,
c) nepľenechá inej osobe za účelomjej nájmu, výpožičkyalebo zámeny vec' na obstaranie
ktoľej sa dotácia poskytla,
d) nepoužije vec' na obstaľanie ktorej sa dotácia poskytla, na iný účel,neŽ je daný touto
zmluvou a neprevedie vec ako vklad do obchodnej spoločnosti,
e) v prípade, že prijímatel'dotácie pľed uplynutím lehoty 5 ľokov odo dňa účinnostitejto
zmluvy zanikne alebo prestane vykonávať činnosťarcalizovať aktivity, na ktoru bola
dotácia na základe tejto zmluvy poskytnutá, je povinný poskytovateľovi vrátit'
alikvotnú časťhodnoty veci, na obstaľanie ktoľej sa bola táto dotácia poskytnutá.
Alikvotná čast'hodnoty veci sa uľčínasledovným vzorcom:
A: H- (H/1825xD), pričom:
A - je alikvotná časť,
H _ je obstaľávacia hodnota veci,
1825 _ počet dní v lehote 5 ľokov,
D _ počet dní, kedy bola vec vyuŽivaná v súlade s touto zmluvou.

10. Prijímateľ sa zaväzuje 15 kalendáľnych dní vopľed písomne oznámiť poskytovateľovi
Zmenu svojej pľávnej formy, zlúčenie,splynutie s inou pľávnickou osobou alebo jeho
ľozdelenie; uvedenú povinnost'má prijímateľ do 5 rokov od nadobudnutia účinnostitejto
zmluvy. Prijímateľ je takisto povinný písomne oznámiť poskytovateľovi do 7 dní zmenu
adresy sídla prij ím ateľ a.
1

1. Nedodržanle podmienok, zaktotých sa dotácia poskytla, sa bude považovaťza porušenie
finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám podľa ustanovenia $ 31 zákona
o ľozpočtoqýchpľavidlách.

12. Prijímateľbeľie na vedomie, že počas trvania jeho zákonnej povinnosti aľchivovať
dokumentáciu súvisiacu s použitímdotácie je povinný strpieť výkon kontľoly zo strany
oprávnených osôb.

13. Pľijímateľje povinný doklady a dokumenty súvisiace s uskutočnenímpostupu zadávania
zákazky archivovať po dobu minimálne päťľokov od účinnostitejto zmluvy. Prijímateľ je
tieŽ povinný po poŽiadaní poskýovateľom tieto doklady a dokumenty poskytovateľovi
pľedloŽiť.

Čbnok III.

Platnost'zmluvy

l.

2.

Zm|lvne strany lzatvárajitúto zmluvu na dobu uvedenú v bode 2 članku I. tejto zmluvy.
Poskytovateľ môŽe odstúpiť od tejto zmluvy najmä v prípade:
a) ak účelposkytnutia dotácie zanikne alebo bol zmarený,
b) ak pľijímateľpodstatným spôsobom poruší zmluvné povinnosti podľa bodu 3. tohto
článku,
c) ak prijímateľ uviedol v žiadosti o poskytnutie dotácie alebo v dokumentoch, ktoľésú jej
prílohou nepľavdivé alebo neúplnéúdaje.

3. Za

podstatné poľušenie zmluvných povinností prijímateľa sa pre účelytejto zmluvy
povaŽuje porušenie povinností vyplývajúcich z článku Ibod 4 tejto zmluvy azčlélIlkuII
bod 1, 2,3,4,6,9 a 10 tejto zmluvy.

4.

odstúpenie od zmluvy je účinnédňom doručenia písomného odstúpenia pľijímateľovi.
odstúpením od zmluvy zaĺiká táto zmluva azároveň zanikajú všetky ptáva a povinnosti
zmluvných strán, s výnimkou povinnosti prijímateľa zúčtovaťa vráúiť poskytovateľovi
poskytnutú dotáciu pouŽitú v rozpore s touto zmluvou najneskôľ do 30 kalendáľnych dní
odo dňa účinnostiodstúpenia od zmluvy.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, Že účinkydoľučeniaodstúpenia podľa bodu 4 tohto článku
nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielatel'ovi alebo dňom odmietnutia
prijatia zásielky obsahujúcej odstúpenie od zmluvy adresátom.

Clánok IV.
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom ľegistri zmlúv vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č.2lll2o0O Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmené a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších
predpisov.

2.

Zm|wa nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosťnadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia v
Centľálnom ľegistri zmlúv v súlade s $ 47a občianskeho zákonníka.

-.

3.

Zm|uvaje vyhotovená v tľoch ľovnopisoch, z ktorých dva ľovnopisy obdľŽí poskytovateľ
a jeden rovnopis obdľžíprijímateľ.

4.

obsah tejto zmluvy moŽno menit' alebo dopĺňat' len na zák|ade vzájomnej dohody

5.

ostatné vzťahy, ktoré nie sú upľavenévýslovne v tejto zmluve sa ľiadia občianskym
zákonníkom v platnom zneni.

6.

Pľijímateľdotácie sazaväzuje wádzať na všetkých tlačených a elektronických materiáloch
a v mediálnych výstupoch, že aktivity a činnosti podľa $ 3 zákona o dotáciách sa
realizovali vd'aka finančnej podpoľe ministerstva.

7.

Na hospodárenie s poskytnutými účelovýmipľostľiedkami sa vzťahujúnajmä:
a) zákon o dotáciách,
b) zákon o ľozpočtovýchpľavidlách,
c) zákonč.43112002 Z. z. o účtovníctvev zneni neskorších pľedpisov,
d) zákon o veľejnom obstarávaní,
e) zákon o kontľole a audite.

8.

Zmluvne stľany vyhlasujú, Že si zmluvu riadne pľečítali,jej obsahu porozumell a že tuto
zmluvu uzatváraju na zák|ade ich slobodnej, vážnej' určitej azrozumitel'nej vôle, Že
zmluva nebola uzatvorcnápod nátlakom' v tiesni ani zanápadne nevýhodných podmienok
aĺaznak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V

zmluvných strán formou očíslovanýchpísomných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných stľán, ktoľébudú neoddeliteľnou súčast'outejto zmluvy.

Bratislave, dňa

2

6, 1ĺ]. ?02ĺ

Za poskytovateľa :

Ing. Soňa Filípková
generálna taj omníčkaslužobného úľadu

,/,

'/L

Zaprijimateľa

. Jozef Belický
zástupca

1
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Príloha č. 1 k
Zmluve o poskytnutí dotácie
ľeg. č. 13

l95l2021-M ODPD

Zmlavný ľozpočet

:
označenie druhu dotácie :
označenie účeludotácie :
Miesto realizácie aktivít :
Výška poskytnutej dotácie i
Názov pľijímateľadotácie

Mesto Šal'a
$2

písm a) dotácia na podporu rozvojasociálnych sluŽieb

$3 ods.

l písm. e) bod I zákona

č:. 54412010

Z.z.

Detské jasle, okľužná IO26lt7,927 01 Šaľa

9 296,00

Meno, priezvisko a titul štatutámeho zástupcu

€,

:

Čísloúčtupľijímateľa,vo foľmáte IBAN,
poskýnutá :

na ktoré má byt'dotácia

Mgr. Jozef Belický

SK48 11l1 0000 00662784 9005

Šfuuktúľaľozpočtu
Položka
I

Bežnévýďavky
kúpeľňa- I l<s pľebaľovacípult

Celkové náklady*

Vlastné alebo iné
zdľoje

2

J

a

Dotácia
4

401'16 €

1,l6 €

400'00 €

114,00 €

14'00 €

100'00 €

79,20 €

0,00 €

79,20 €

prijímačka- 2 la prebaľovací pult s
úložnýmpľiestorom / 337'68€/ks

675,36 €

0,36 €

675,00 €

prijímačka- 2 ks lavička / 58,20€/ks

116'40 €

16'40 €

100,00 €

568'80 €

68'80 €

500'00 €

420,24 €

20,24 C

400,00 €

heľňa - 1 ks retro kuchynka

32I,l2€

2I,12 €

300'00 €

herňa - ] ks Activiý board domček

267,12€

0,00 €

267,t2 €

kúpeľňa- 1 ks matrac na prebaľovací

pult

kúpelňa - 2 ks kúpeľňovápolička /
39,6€/ks

pľijímačka- 2 l$ dúhová šatňa /
284,4)€/ks

prijímačka- 2

16

lĺreslo / 2 ] 0, 1 2€/l$

herňa - 1 kS Activiý board kocka

62,76€

0'00 €

62'76 €

heľňa - 1 ks Montessori hojdačka

165,72€

0'72€

165'00 €

herňa - 1 ks detslE suchý bazén

86,52€

0'00 €

86,52e

heľňa - l la poťah na Montessori
hojdačku

49,20

9'20€

40'00 €

/

heľňa - 2 l<s písacístôl s dvierkami
212,8B €/ks

heľňa- I lrspohovkn

425,76 C

I25,76

369,96 e

9,96 €

I

herňa - 1 ks lúka zostava

heľňa-]ksaudiosystém

€,

448'40 €

0'00 €

423'84 €

heľňa-]ksTĺ/

1

006'80 €

300'00 €

€.

360'00 €

l

448,40 €

133,84 €

290'00 €

266,80 €

740,00 €

jedálenslai časť- 1 la jedálenský stôl
ľozkladací

226'68 €

56,68 €

l70'00 €

jeddlenska časť- 6 la jedálenskn
stolička / 8],48€/ks

488'88 €

l78,88 €

310'00 €

kočikareň - 5
261€/ks

lrs

policová slcriňa /

spálňa - ]0 l$ detská postieľka
85'2)€/ks

1

/

V

lal i

55'00 €

l

250'00 €

852'00 €

0,00 €

852'00 €

456'00 €

56,00 €

400'00 €

v€

10 330'92 €

1 034,92 C

9 296,00

voÁ

l00o/o

l0,02vo

spálňa - 10l$ matrac do detskej
postieľlql / 45,60€/ks

Spolu

305'00 €

.... dňa ../:/.: /.?r..t(.4./......

Podpis štatutárneho zástupcu prijímatel'a a pečiatka ........

*stĺpec č.2: stípec č. 3 + stĺpec č.4

I

89,98oÄ

€,

