
CEZÚY SR 46412018

ZMLUvA
o posk},tnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

._J:.-,,_-:3:3 it-r,ji'a .. 51 zákona č. .{0'1964 Zb, Občianskeho zákonníka v znení neskorších

._;*].:_,". i raCráznosti na Llstano\enie § 8a zákona ě.52312004 Z. z. orozpočtových
:::,,.*_:;:,,e:e'ne.i sprárr a Lr znene a doplrrení niektorych zákonov v znení neskorších
::.::.>,:., : zJktrna č. ,i]-+ ]010 Z. z. oposkvtovaní dotácií v pósobnosti Úradu vlády
\ ,,;].::.3, :epub,liki l znení neskorších predpisor, (d'alej ako,.zmluva") medzi zrnlrrvnými
: .:::_:]i1] _,znar.'enými ako

Porlnrr tor atel':
>,J_,_.
,. :].]l. ktt.,rého koná:

-, -1,..,_', 3 SPt'l.1 ůflle i

_ j. ],Jafu:
_ . _ *;tu \-t\-are IBAN:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Niimestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1

Ing. Mgr. Tatiana Janeěková,
generálna tajomníčka služobného úradu Úradu vlády Slovenskej
republiky
00 151 513
8 1 80 Štátna pokladnica, Bratislava
7000060195
SK96 8i80 0000 0070 0006 0195

Tenisové centrum mládeže Trenčín
Soblahovská 1113 l 53, 91 1 0 l Trenčín
Ivígr. tudovít Kuhlóffel. riaditeť
34057668
7500 Československá obchodná banka. a.s.

40a,79I7a7I
SK15 7500 0000 004a 07917071,

3rr_r ..p o§kl,tovatel"')

a

Pniimatel':
>:_
' :-,::- .,i.-,reho koná:
_l_t

3 .-_., .,, e spl,j enie:
:

: -l i]]'

i- ._.. _r ;.!i1 \ t\ are IBAN:
:'.,:l ak.l ..prijímatel"')

článok I.
Predmet zmluvy

,. Pr.,dmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných
stran pri poskytnutí dotácie z pťogramu poskytovatel'a s názvom Podpora rozvoja športu
na rok ]018 so zamerarim na nákup športovej v,í,bavy, zameraných predovšetkýnr na deti
a nrládež \ sume 3000 eur (slovom: tritisíc eur), ktorú sa prijímateť zavázuje použit' na
realizáciu podporeného projektu číslo 7365. a to v rozsahu a za podmienok vymedzených
\ teito zmluve:



Výška
spoluíinancova

nia

Účel použitia
dotácieNázov projektu

157"-eurDeti chcir šport -
dajnre im šancu

2.

(ďalej ako ..projekt").

poskl1or,atel' sa zaváztrje poskytnút' clotáciti zo štátneho rozpočtu Slovenskej republik}

prostredníct1,orn kapitoly Úradu vlády Slovenskej republik.v podfa ustanovení § 8a

zákona č.523l20a4 Z. z, o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej ako ..zákon o rozpoČtových

pravidlách") a zákona č. 5242a10 Z. z_, o posk_vtnutí dotácií v pósobrrosti Uradu vlády

Šlovenske,j republiky v znení neskorších predpisov (d'alej ako ..zákon o poskytovaní

dotácií").

priiirnateť prijírna ciotáciu podl'a či, l odsek 1 tejto zmluvy bez rýhrad n 1' plnom rozsahu

a i_avázuje sa dotáciu použiť výlučne na ťrhradu bežný-ch lýdavkov s irčelovýrn urČením

1ra nákup šporlovej výbavy zameranej predovšetkýrrr na deti a mládež, v sÚlade so

schváleným štruktúrol,aným rozpočtom a konrentárot-n k štruktúrovanému rozPoČtu
(cl'alej ako "štruktúrovaný rozpočet"), ktoré tvoria prílo1rrr č, i tejto zrrrluv_v,

Článok II.
Podmienky poskytnutia a použitia dotácie

1. poskytnutá dotácia je účelovo viazaná a prijímatel' sa zal,ázuje použit'_ju v zmysle § 19

zákonao rozpočtorrých pravidlách výlučne na účel. ktod- je ul edený r' či. I. tejto zmluvY

a realizovať projekt na svoju vlastnú zodpovednost'.

Ak prijimatei'dotácie a korrečný prijírrratel'dotácie v prípade prijín-rate1'o1' podl'a § 3 ods.

t pism. k) zákona o posk_vtovaní dotácií (rozpočtor,á alebo prísper-ková oryarňzácia.

ktorej zriaďovatel'om je vyšší územný celok alebo obec - takejto organizácii bude dotácia

poskýtnutá prostredníctvom zriad'ovatel'a) sú odlišrré subjektr". prijílnatel' dotácie je

por,inný poukázať dotáciu na účet korrečného prijírrratel'a dotácie. Dotáciu porrŽije

ťonečný prijímatef dotácie. to znamená. že daňor-é doklad1 budťr zniet' na meRo

konečrrého pri| ímatel'a dotácie.

prijimatel je povirrný, pri použití dotácie a v_vúčtovaní poskl,tnutej dotácie dodrŽiavat'

poámienkl:uvedené v tejtrl, zmluve. v závazněi metodike. a r- smernici l'edúceho Úladu
vlády Slor,enskej repr_rbliky č, 18/2018 zo dria 5. septetrrbra 2018 o poskl'tovaní dotácií

v pósobnosti ť]radu vlády Slovenskej republik_v v platnom ztlení zverejnených na

ll,ebovom sídle poskytol atel'a.

Prijímatel', na ktorého sa vzťalrujú ustanovenia § 7 alebo § 8 zákona č. 3,13i2015 Z, z.
o l,erejnom obstarávatrí a o zmene a dopinení niektorych zákonov v znení neskorších
predpisov 1ďalej ako .,zákon o verejnom obstarávaní"), je povinný postupovat'v zm_Vsle

citor,aného zákona, prijímatel' je povinný zvere"|ňovať prostredníctl'om poskytovateťa

2.

aJ.

4.

P.
c.

Yýška
dotácie

čí.lo
proiektu

1

Nákup
športovej
r.Ýbavt,

3 000,-eur 1365



:.: stránke w$av.sporl.vlada.gov,sk (ďalej len ..stránka pťe VO") všetky verejné
:starár,ania na tovary, služby alebo práce. na ktoré sa poskyuje dotácia vrátane

::pisnice z l,yhodnotenia ponťrk, Prijírnatel' je povinný zaslat' úradu vlád"v v_vplnený
,:,rmulár - výzva na predkladanie ponúk, ktory tvorí prílohu č, 3 Ýzry na e-mailovú
:j:esr-t verejneobstaravaníe(dr,lada,gor,.sk minimálne 7 pracovných dní pred začatim
,, 

e re.jného obstarávania. Zápisnicu z v,vhodnotenia ponúk zasiela prijímatel' úradu vlád,v
:r e-mailovú adresu podl'a drulrej vetv najneskór do 5 pracovných dní od ukončenia
,, erejnélrcl obstarávania. Poskytovatel' r,í,zvu na predkladanie ponúk a zápisnicu
zlrhodnotenia ponťrk bezodkladne zvereiní na stránke pre VO. Za zvercjnenie sa
|tr\ ažuje až skutočný dátunl zvereinenia na stránke pre vo. Ak prijírnatef obstará
,r,)\-a,f\-. služb,v alebo práce, na ktoré rná byt' posk.vtnutá dotácia. bez zverejnenia výzvy na
predkladanie ponúk alebo zápisnice z vyhodnotenia ponúk na stránke pre VO.
poskr,tovateť dotáciu prijilnatel'ovi neposkytne a zároveň vzniká poskvtovatefovi právo
odstúpiť od te.ito zmluv5,.

' Prijínratel' je povinný bezodkladne. najneskór r,šak v lehote 30 dní po vykonaní vere,jného
obstarár.,ania alebo po doručení výzl,ry zamestnancom poskytovatel'a predložiť v písomne,i
lbrme poskytovatel'ovi kompletnú dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania
pred podpisotn zmlúv s úspešnými uchádzačmi alebo v rovnakej iehote oznámil. že sa na
použitie dotácie v rámci prrrjektu zákon o verejnotn obstarár,aní nevzt'airuje spolu s

tldól-odnením a preukázaním hospodárnosti pri použití dotácie. ak je uplatnitel'né.

], Lelrclta podl'a odseku 5 móže byť poskytovatel'om predlžená na základe riadne
tl dól-odnenej žiadosti prij ímateťa.

\k poskl.tovatel'po prediožení kópie kompletrrej dokumentá.ig 7 liykonaného verejného
tlbstarár-,ania alebo oznámenia podl'a ods, 5 tohto článkrr vy-hodnotí, že postup prijímateťa
ie i súlade s ustanoveniami zákona o rrerejnorn obstarál,,aní, poukáže finančné
r:rostriedky uvedené v článku I. te.jto zmluvy do 15 pracovných dní odo dňa v,vhodnotenia
,J tl kunr e ntácie alebo oznámenia,

Finančrré prostriedky sa poskytujú prijímatel'ovi bezhotovostnym prevodom na účet
",.rijíirratel'a uvedený v záhlaví tejto zmlul,y-. Finančné prostriedky sa považljú za
:oskvtnuté prijímatel'ovi dňom ich odclslania (odpisania) z účtu poskltovatel'a na účet
::j.tíir-ratel a.

.-. poskytovatel' po predložení kópie dokumentácie z vykonaného verejného
:_ltarál,ania podťa ods. 5 tohto článku rl,hodnotí, že postup prijímatel'a nie je v súlade

] ,_italloveniami zákona o verejnorn obstarávaní alebo prijímatel' svoj postup nepreukázal
;lltlte podťa ods. 5, alebo ods.6 tohto čiánku,vznlká poskytovatel'ovi právo odstúpit'
- .:jto zmluvy. Ak poskytovatel' zistí, že postup prijímateťa nie je v súlade
, ) -r]lLlleniami zákona o verejnom obstarávaní a zistené rozpory je možné dodatočne
_ -.:lit'. poskl,tovateť móže vyzvaí' prijímateťa na odstlánenie zistených rozporov,
- . ]] mu stanoví lehotu na ich odstránenie; pr:ávo kedykol'vek odstiipiť od tejto zmluvy
_ : :|ťdchádzajúcej ve§,poskytovatefovi naďalej trr,á.

,: 3' sa zavázule financovat' projekt aj z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov
- :-_ 1,oýške 5Yozrozpočtuprojektu16l,ýškeuvedenej vč1. Iods. 1 zmluvy.

- _._ ijotáciu v zmysle č]. I ods, 1 tejto zmluvy je prijírnateť povinný použiť:

IH

rTl



a)

b)

cio31.decerrrbra2018"akdotáciabolaposkl,tnrrtár,oformebeŽnéhotranst-erudtl
1 . augusta príslušného, rokri,

l;TŤ]*1i.'j'itť;;::láciabolao":k]l"TiJ:,'::§jŤťT":fi :ffi,#"
x;r:.,l;Ji,i,1*1lli;'Lff :TiTj; ililř' ;; z* 

- 

p o"z it' do ko n c a PríslrrŠnélro

roŽpočtového roka,

c) f",!?:a;:§j3ii, ak boia dotácia pos§,tnutá vo fotme kapitátového transferu,

12. Pr.ijímate'. je por,inni.r-o r.,šetkýclr tlačených a.elektronických materiáloch' a}io aj pri

všetkl.ch *.o,ui*lr1 .]..túp.niu.r] "-pr.,"ntáciách. 
,i"i,i*i,r, s poskl,tnrrtím dotácie

r,rvádzat,. že sa projekr realizova' ;ď;*- fi"",č",j ;,á;;;; ú,.uao vládv Slovenskej

l.epubiik},. u,o oi.á.nitn nasledov;ili;i Ř"lý,*"né s finanč"o" pojpurou úr_adu

r_lád1, Slor,enskej republiky _ progťam ̂ .porlpora "*,;i 
,ú,rttt nu rok jola", p.ijímatef

je por inný or""-!i,;"ri""u., ,r.t.rňJi"*,o*,' ..Rectizovttni s jlnunČncu 
.Po^ilPorou 

Urldtt

y,ldcll,Slovenskejrep'ubtiky_progr&mPorlporn,o,,oinšportunarok20l8..(.piatípre
podprograll,, e , i, podp,ugr:u,n č, 2 a podprogranr č, 3),

13.Prijímatel.sazayázÁe.ženeznenívlastníck.|'1'"aleboinéprávokpozemktra
vlastnícke právo alebo iné právo. k stavbe najnrenej Jo áou" i0 rokov ocl dokončenia

rýstavby. alebo zr_ekonštruovani; ,*n';;" ,,,u t"oit" sa tlotácia poskytuje (piatí pre

poclprogram c,'i. p"áp,og,u* č, 2 a poclprogram č, 3),

14. Prijimatel. sa zaváznje, že dokončenú stavbrt. alebo zrektrnŠtt'uovanú stavbu' bude

najmenej po aoňrlo,_t"" ".1 
d"ň;;nia stavby, ui,u" r": rekonštrukcie využívať na

účel. na ktorý bola dotácia porřY;1ure (platí pre p'óJgiu* č, t, podprogram č, 2

a podprogram č, 3),

1 5, priiímat eT sa zayázuje, ž9.výdal,k-v, ktoré sú financclvané z PoskYtnutej dotácie v zmYsle

tejto znrluv),. ";;l;iil'licitne 
hradené aj z inýclr zdrojor,

Článok III.

Spdsob a obsah "yúč'oo""ia 
poskytnutei dotácie

1.Prijírnatefjepovinnýzaslat,vy.účtovanieposkytnutejdotáciesozretefný"tnoznačením
názvu projektrr a podprogruTu.r,.á'o* origináiirom oo,t,oiou*,i najneskór, v termíne do:

a) do 31. i""r*",zoig, ,rk b"ď;;;,;u io,r,vt""taio ir,*, bežnélro transteru do i,

augusta 20t8"
b)do30,apríla2019.akboladotáciaposkytnutávotbrnrebeŽnéhottansťerupo1.

c) il-j§::i,9,ij;orn, ak bola dotácia poskytnutá vo forme kapitálového transferu,

2'Vprípade,Žeiezor,šetký-chokolnostíztejmé,žetermínpoužitiadotácieposk.vtnrrtejvo
forme t<apitatovelo transferu _.u*a. pri:inrui.1,o* 

joa,zu"l" je prijírnateť pol,innÝ na

základe zclóvodnenej pí.o*n.j*-),5á]Ji- n"ii1l^r; n"Ň9r,ulár'1 lrajneskór 3(

kalendárrrych dní pred r,rplynutíá stanoveného '.rrrirr.' 
Po"zlriu dotácie o PredlŽenie

i.r*i,,,u použitia a iyúčtovania dotácie,

3. Ali prijímatel,nezašle ryúčtovanie poskytnutei dotácie vtermíne podl,a ods, 1toirtc

člárrku poskytovatel, písomne "r;,;.'p,r:ii,"i"r", 
at,}, zaslai vyúčtovanie v ním určene

lelrote rrie dlhšej ako 15 r.ur",raalny"rr"Jii. Áttat prilírnatef dotácie neutobÍ, je Povtnnr



:.\Sl,\-tnutú dotáciu vrátit'. Predloženie úplného a sprár.,neho vyúčtovania je jednou
z podnrienok pre poskytnutie dotácie v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

Y Prípade prijímatel'ov podl'a s\ 3 ods. 1 písm. k) zákclna o poskytovaní dotácií pripraví
rrúČtovanie poskl,tnutej dotácie konečný prijímatel' dotácie apostúpi ho prijímatel'ovi
dotácie. Prijímatel' dotácie priloží k vyťrčtovan;u yýpis z účtu prer_rkazujúci prijatie
dotácie od poskytovatel'a a poukázanie dotácie konečnému prijímatel'ovi dotácie.
\-r ÚČtol'anie rl tomto prípade predkladá posk_vtovatefovi pri|ímatel' dotácie.

Prijimatei je povinrrý zaslat' vyúčtovanie tak. ab1, obsahovalo všetky listinné dókazi,
Preukazujúce ÚČel použitia dotácie a skutočnosti vzt'ahujúce sa na použitie dotácie,
Vr'ÚČtol'anie pozostáva zo záverečnej správ,v o realizácii projektu, finančného
lr'ÚČtovania poskytnutej dotácie a llnarrčného vyúčtovania spolutinancovania z l,lastný.ch
zdro.jov alebo z iných zdrojov a dokumentácie o procese verejného rrbstarávania
jednotlilých zákaziek v zm3rsle zákona o vereinom obstarár,aní,

ZávereČná správa o realizácii projektu žiadosti obsahuje najrná písomnú sprár.u s
podrobným hodnotením účelu. priebehu realizácie projektu. dodržanie termínu na
použitie dotácie a pre jednotlivé podprogramy aj nasledovné náiežitosti:

Pre podprogram Č. l - výstavba multifunkčných ihrísk s umelÝm trávnikom
a mantinelmi:
a) dodržanie minimálrr,vch technických požiadaviek podl'a Charakteristik.v programu

Podpora rozvoja športu na rok 201 8,
b) vecné vyhodnotenie zrealizovaných stavebných činností (vrátane priloženej

íbtodokurnentácie).
c) kópiuprevádzlior,ého poriadku.

Pre podprogram č. 2 - výstavba detsl§ch ihrísk:
a) dodržanie rnirrirnálnych technických požiadaviek podťa Charakteristiky programu

Podpora rozvoja športu na rok 2018"
b) vecné rylrodnotenie zrealizovaný,ch stavebných činnosti 1vrátane priloženej

fotodokumentácie).
c) kópiu prevádzkového poriadku.

Pre podprogram Č" 3 - výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku:
a) dodrŽanie minirnálnych technických požiadaviek porlťa Charakteristiky programu

Podpora rozvoja športu na rok 2018,
b) vecné lyhodnotenie zrealizovanÝch rekonštrukčných činností (vrátane priloženej

fbtodokunientácie).

Pre podprogram č. 4 - nákup športovej výbary:
a) rozpis zakúpenej športovej qfbavy (vrátane priloženej íbtodokumentácie).

FinanČné r',rúčtovanie poskytnutej dotácie a finančné vyilčtovanie spolufinancovania z
l'lastných zdrojor, alebo z iných zdrojov musí byt'vypíacované v súlade so zákonom č.
431120{12 Z. z. o ůčtovníctve v znení neskorších predpisov s predložením písomného
Prehl'adu a Čitatel'ných ťotokópií doklador. preukazrrjúcich použitie dotácie a
spoiufinancot ania, ako sú najmá: daňové doklady - faktúry. pol<ladničné doklacly s
rrá]eŽitost'anri podťa zákona č, 222l2aa4 Z. z. o dani zprtdanej hodnoty v znení
rTeskorŠÍclr predpisov, kúpne zmlur,ry. zmlur,y o dielo. objeclnávky, dodacie listy.

I
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prebeíací protokol, zápis zodovzdania a preyzatia dokončenejtzrekonŠtruovanei stavb_Y,

oýpiry, účt., o prijatí dotácie. výberoch. bg7ilof01,,t)stnlch platbách, doklad ozaradeni

,iu"uy do evideáció ma"ietku a podoL-,ne. Sťtč;tst',-,u finančného v,vúčtovania poskytnutej

dotácie a finančného vt,účtor-ania sp..1llil]]:]lJtl\ ania z r,lastných zdrojov alebo z iných

zdrojav jetiež:
a) celková rekapitulácia vycerpane.J Suml,

uvedenínr .,"iškvz poskr-ttll,ttr-1 J,L-i-l. l,. _

celkt_lr ť1 ', r .'-:: _. 
-.. ) -, --

bl prcjli,.::-..; ] : ,-- ,:- - ::;--: :- . .-.:---.t zodpovedného zamestnanca

Dokurrlenlá.l.]!,::.-'.šS;..3];.:'=.'.-Š.:.:..:j;:--..
a) súhrnná spra\a o Ze\;zÁa :,_:_'" " "- _*,,_",_]-,,"-*, :,-, l,:----- _-

b) tabufka f-rnančneho \-\ulrtLr\ aniJ jů:;;],,
c) kopia uzat\orene.j zmlur1 s Jt,.1ái3tť],trnl :.:l. . :: : . ].__*] _,l.-,

d) dottad o zl,erejnení zmlur,1. rárncovej dohodr. dtrj;:x'_-, J3:,::' :-:: :;a-s-:- ------
anaprotile veiejného obstarávatela (u,eb). aiebo r Obchtl.in,lm res;n;^'-.

e) doklad o zverejnení objednávky, í-aktúr_v na prof,rle r erejnéhtl obstarár atei'a i ri či] ',

Za správnost' údajov uvedených vo vyúčtovaní zodpcvedá osoba_ ktorá podpisuje

vyúčtov anie po sk_vtnutej dotác i e a štatrrtárny zás tupc a prij ím ate 1' a.

Článok IV.
Kontrola použitia dotácie a sankcie

Kontrolu dodržania rozsalru dotácie. účelu dotácie a d'alších podlrrierrok dohc';l:.ll"clr r

zmiur.e" ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie pcldPorerréhtr :]-,--_ j:' - - :- -,

je oprár.nený"v;-konat' zamestnarrec poskytovatel'a a kontroltli,i, ,:",- t --i::_

i.putim.y zm1l5|9 zákonač.357Da15 Z. z. o finančtle. kůil.:]_._ : :__,,. : , z:,_:,; J

.loplr..ri rriektorych zákonov (ďalei len .^zákon t') ilnirllčtle] r, ,], : _ :_* ,_" Prljimatel'

sa zar.ázuje umožnit, Zanlestnancom poskltor-atel,a ; k,:;_,::_ _:-: ::::_]:i Siovenskej

repubii§, r,i kotr tir-rarrčnej kontrolt, podl'a predc il:J z:' .., ; -,-,-,

Prijírrratel'.l. 1.oriIutr rr,átit'pt,skrt,\\,i:; " * ,_- _: -] - ,_,,

ál ktorá rrc'nol-r p...,Lizit,, rta učci J.,;,. -, _," : , , -: _, ,; , _:, _,,r,

b) ktotú tlerr čer1.31 r]cr rrškl ;.-r5-;r -.1 _.; : _ _,_,: r,]_ ]_, :lesairuje sumu 1 euro,

Priiímate1, je Lltl inni .....,,, .]_._ :.:._::.; ::._s:leckr najneskór do 15

kaiendál-nrc}r Clt, tljtl .]i];,__:.;:-_::,: ;-., -,.,.:__:-,-,-.^;__'.:nia PoskYnutej dcrtácie,

c)ktoránebolap'''ortzli::::r:..:.j::.:,.::*-.J-].""'rčli.ods.3tejtozmlur.y
z dól,odu. že r o..i ll-i.]]-tku l:.,,:l:::,':.'3 ,,3 jei: kc,l-ikurzné konanie, PrijímateÍ je v

konkurze. r reštr-ukiura]iz;cii. ooi \ tlci pn ;nlate1'or i zanrietnutý návrh na

vyhlásenie konkurzu pre ned.,sral.Jk T:tj.leiku. prljírnalel' je v likvidácii alebo je voČi

nemu vedený rýkon roz]todnutia,

d) ak sa preukáž". ž, r,žiadosti .,l poskvtnutie dotácie alebo v dokumentoch, ktoré sú

jej príiohami uviedo1 neprar dir-é alebo neúplr-ré údaje,

8

9.

1.

2.

coklaijov súvisiacich s



- ak prijímatel'poruší povinnost' podl'a čl, II ods, 4 zmluvy v tomto prípade sa výška
sumy, ktorú je prijímateť povinný vrátit' určí poskvtovatel'om podl'a prílohy č. 2
tejto zmluv.v,
ak pri|ímatef poruší povinnosť podl'a čl. iI ods. 13, alebo ods. l4 zmluvy"
ak pri|ímatel'poruší povinnost'podťa č1. II ods. 15 zmlrrvy.

P;,r,innost'prijímatel'a vrátit' posk,vtnuté finančné prostriedk1, sa vzt'ahuje aj na prípad. ak
: _lskrro"ur.'' zisti skutcrčnost' podl'a predchárlzajúceho odsekrr z predloženého
',r Účtovania, Povinnost' sa vzt'ahuje na l.rátenie takej výšky finančný-ch prostriedkov,
:,t,'lrú l'včisli poskytovatel' na základe zistenÝch nedostatkov, Prijímatel' je povinný vrátit'
iieto t-tnančné prostriedky do 15 kalendárnl-ch dní odo dňa rloručenia písomnej výzvy
poskvtovatel'a na vrátenie dotácie, \,, ktorej rl,čísli aj presnú vý-šku f_lnančných
prostriedkov.

- Prostriedky z dotácie. ktoré je prijírnatei' povinný vrátit' poskytovatel eTvi:

a) 1,priebehu rozpočtového roka 20l8- je povinný,vrátit'na vÝdavkový účet Úradu
vlády Slovenskej republiky IBAN SK96 8180 0000 0070 0006 0195 srivedením
variabilnélro symboltr: pre kapitálové translery ..17čísloprojekturok", pre bežné
transfer_v ,,07Čisloprojekturok" a zároveň zašle odboru projektovej podporv Uradu
r,lády Slovenskej repubtriky avíz,o o platbe.

bi po skončení rozpctčtového roka 2018" je povirrný vrátit'na depozitný účet Úradu
.,,lády Slovenskej repubiiky IBAN SK36 8180 0000 0070 0006 0208 stivedením
variabilného symbolu: pre kapitálor,é transí-erv ..l7čisloprojekturok". pre bežné
transfery ..07čisloprojekturok" a zároveň zašle odboru projektovej podpory, Úradu
i 1ády S1ol errskej republiky avízo o platbe.

: Pliiírnatel' je pclvinný vrátit' poskytovatel'ovi všetky výnos_v (rozdiei medzi čistým
,Jl,Lrkorrl vzniknuŤnl zo sumy pridelenej dotácie po odpočítaní alikvotnej časti poplatku
za r edenie účtu prijíniateťa, prípadne celého poplatku) z prostriedkov. ktoré boli
:ripísané na jeho účet. nakofko tieto sú príjmom štátneho rozpočtu v zmysle § 7 ods. 1

rlsnr. m) zákona o rozpočtových pravidlách" Prijimatel'vráti vÝrrosy na účet IBAN SK93
Slt0 0000 0070 0006 0152 suvedenítn variabilného syrrrbolu: pre kapitálové transfery
..17čísloprojekturok". pre bežné transfer,v ..07čisloprojekturok" najneskór do ] 5
kalendárn.vch dní od uplynutia lehot_v na vyúčtovarrie dotácie a zátoveň zašle odboru
r,rolektovej podpory Úradu vlády Slovenskej republiky avízo o platbe.

\edodržarrie zmiuvne dohodnutýclr podmienok sa považuje za porušenie finančnej
:lsciplín_v a bude podliehat' sankciám podl'a ustanovenia § 3l zákorra o rozpočtových
lral idlách.

Článok V.
Zachovanie pravidiel štátnej pornoci

?:,skvtnutím dotácie nesmie dójsť k posklŤnutiu neoprár,nenej štátnej pomocil.

:-,;írnatel' je pri prijatí apoužití dotácie povinný vykonať všetky úkon_v srnerujúce k
:lu. ab,v poskl,tnutím dotácie nedošlo lt poskvtnutiu rreoprávnenej štátnej pomoci.
-:npade. ak by' posk,vtnutie dotácie alebo jej časti bolo poskytnutím neoprávnenej

l]

.j)

Článok 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

rF-,!
t \_,/

E]
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a

Štítnej pomoci alebo by sa takým ukázalo neskór, prijímateť je povinný vrátiť dotáciu
alebo jej časť a pdpadnú inú neoprávnenú štátnu pomoc.

V PdPade, ak prijímateť vykonáva hospodrirsku aj nehospodársku činnosť, je povinný
vYkonat' vŠetky opatrenia smerujúce k tomq aby nedošlo ku kdžovému financovaniu.
Najmá je povinný viesť oddelenú rřtovnú evidenciu o hospodárskej činnosti
a nehosPodrárskej činnosti. Dotáciuje možné použť v,.flučne na nehospodárskučinnosť.

Dotáciu je možné p9dť fre n v:ňoaovmie infrxtrůtriry pdsťupnej
neurčitému počfu §úidúuy-

sub jekt,_.t-t-l \ S __,, ] s, s ._ .

4.

5.

]. Plípadrr! zisk z pt]skrlnul:: _:,:_,_i_:_.'- ,

údržbu alebo áodnelte niť rjtlltl\ i]lťl i
rovnako ako pri použití dotácie.

8,

9.

V prípade, ak prijímateť bude prevádzkor.ať inlta_štruknrru
prostredníctvom tretieho subjektu. je pol,innÝ pri rrbere
postupy verejného obstarávania podťa zákona o verejnom obstarár-ani.

Poskytovateť je oprávnený priebežne kontrolovat'. či boli dodržane podnltenkr
poskytnutia dotácie pocli'a tolrto článku. V prípade. ak prijímatel'poruši1 povinnosti podl'a
tohto Článku. je povinný vrátit' poskytnrrtťr dotáciu. aiebo jej čast'. ako aj prípadnú inú
neoprávnenú štátnu pomoc.

Článok \rI.
Zmena podmienok použitia a vyúčtovania dotácie

Zmena účeiu, na ktorý bola dotácia poskvtnutá. rrie je prípustriá,

Ostatrré zmeny sú prípustrré, iba ak nedójde k ztnene účelu projektrr žiadosti,

Prijímateť je povinný oznámit' poskytovatel'ovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú
vplyv alebo súvisia s plnením tejto ztnluvt, alebo sa jej akÝmkol'vek spósobom týkalú
aiebo mÓžu týkať, a to aj v prípade. ak rná prijímateť čo i len poch,vbnosť o dodržiavaní
svojich závázkt:v v_vplýr,ajťrcich z tejto zmluvy. Prijímatel' .je povinný preukázateťne
dor-Lrčit' písomné oznámenie zmen5l do 14 dní odo dňa vzniku zmeny, ak ide o
nepodstatnú zmenu v Žiadosti alebo v zmluve na adresu sídla poskvtor,.atel'a. Prijímatel'
musí doručit' relevantné porvrdenia preukazuj itce danú skutočnost',

Nepodstatnou zmenou sa rozumie nairrrá zmefia:
a) štatutárneho zástupcu prijímatei'a,
b) kontaktnýchúdajov,
c) sídla prijímatel'a.

{1,

2.

J.

4.



Prijímatel' je povirrný písomne požiadat' o schválenie zmeny v projekte žiadosti alebo v
zmlul'e najneskÓr 30 dní pred uplynutím iehot,v na použitie dotácie v prípade, ak ide o
podstatnú zmenu a nedochádza k zmene v ulčenom spósobe čerpania dotácie. O
podstatnej zmene na základe písomnej odóvodnenej žiadosti prijírnatel'a rozhoduje
poskytovatef formou vyhotovenia akceptačného listu.
Poclstatnou zmenou sa rozumie na_jrná zmena:

a) termínu realizácie projektu žiadosti.
b) miesta realizácie projektu žiadosti.

Prijímateť je povinný písotnne požiadat' o schr,áienie zmeny v projekte žiadosti aiebo v
zmluve rrajneskór 30 dní pred uplynutím lehotv na použitie dotácie v prípade. ak ide o
zásadnú zmenu. O zásadnej zmene nazáklade písomnej odóvodnenej žiadosti prijímatel'a
rozhocluje poskl,tovate1'. Žiadosť sa považuje za schr,álenťr momentom uzatvorenia
dodatku k zmlure.
Zásadnou zmenou sa rozumie najmá zlTena:

a) Štruktúry výdavkov uvedenýclr v schr,álenom rozpočte projektu vyššia ako l5 % v
ránrci j ednotl iqi clr pol ožiek štruktťtrovanélro rozp očtu.

b) terminu na použitie dotácie,
c) termínu na r,yúčtovanie dotácie,
d) názvuprojektu"
e) názluprijírrralela"
0 bankové spojenie priiínratel'a"

Prijímatel' je oprávnený 1,ykonat' zmenu štruktúry r,Ýdavkov do 15 % v rámci
jednotlivých položiek štruktúrovaného rozpočtu, pričorn celková výška
bežných/kapitáiových výdavkov musí b,vt' zachovaná; v tomto prípade sa ner,yžaduje
dodatok k tejto zmluve.

Článok yIí.
Spoločné a záverečné ustanovenia

Ďalšie podmienkv na poskytovanie deltácií. hospodárenie s dotáciou, postup pťi
uplatňovatlÍ, navrhovaní a schvalovani dotácie. kontro]u použitia dotácie a jej zúčtovanie
uprar,ujú ustanoveniazákona o rozpočtových pravidlách, zákona o posk,vtovarrí dotácií a
zákona o finančnej kontrole a audite, Ostatné vzt'ahy. ktoré rrie sú upravené výsiovne
\ tejto znluve. sa riadia Občiansk_vm zákorrníkom vplatnom znemí. ak nie je ustanovené
inak.

- Ptls§'tovatel' 5j yyhradzuje právo znížit'výšku dotácie z dóvodu nedostatku finančnýclr
'_'rostriedkov v rozpočte \,, súvislosti s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu
'" Ílnisterstr,om financií Slovenskej republiky. V takomto prípade poskytovatel'
-:zodpovedá zayznlknuté náklad1,, anl za prípadnú škodu.

:liuvné strany sa dolrodli, že adresou posk_vtovateťa na doručovanie žiadostí, oznánení.
- lčtovania a iných písomností podl'a tejto zmluv_v je Úrad vlády SR, Sekcia ekonomiky,
:rlesti€ slobody 1, 813 70 Bratislava.
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Záváz§ obsiahnrité v tejto zmluve nie je možné previest' na tretie osob,v. V príPade

zmenv právnej íbrrn.v prijímatel'a, zrušenia prijírnatel'a bez likvidácie je prijímatei'

povinný bezodkladrre oznátnit' túto skutočnost' posk.r,lovatel'ovi.

Zmlur.né stranl,berú na r.edornie zákonné povinnosti r.,vplývajúce z ustanoveriia § 47aa

nas], Občianskeho zákorrníka 1l platnom zneni a § 5a zákona č. 211/2000 Z" z. o

slobodnonr prísttrpe k infbrrnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o

slobode inlbrrnácií) r, znení neskor,ších predpisov.

obsah tejto zrnlul,;-r ie možné meniť alebo dopíňat' len po vzájomnej dohode obidvoch

zmlur,ných strátl. a to tbrmou očísiovaných písomrrých dodatkov, ktoré budťr

neoddeiitel'nou súčast'ou tejto zmluvy, ak v zmluve nie je uv, edené inak.

7. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1: Štrukturovaný rozpoČet projekru

žiadosti.

Zmluva !e v,vhotovená v 5 rovnopisoclr, z ktorych l dostane prijímatef a 4 poskYtovatel..

Zmluva je uzavretá clňom jej podpisania oboma zmluvnými stranami a nadobirda

ilčinnosť dňom nasledujúcom po dni jei zverejnenia v Centrálnom registri zmlÚr

vedenom ť]radom vlád,v Slor,enskej republiky.

Za poslrytovatel'a: Zaprtiímatel'az

4.

5.

6.

8.

9.

Meno:

Funkcia:

Podpis:

T)átum:

Odtlačok pečiatk_v:

Ing. Mgr. Tatiana Jarrečkor,á Meno: Mgr. Ludovít Kuhlóffel

generálna ta.iorniríčka služobného Furrkcia: riaditel'
úradu Uradu r,lád_v SR

Podpis:

Dátutrr:

\{\-J ft."U
4.40.za

Odtlačok pečiatky:
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