CEZ: UVSR - 76/2012

ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády Slovenskej republiky
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
(ďalej len "zmluva")

Účastníci zmluvy:
Prijímateľ:
Sídlo:
V mene ktorého koná
IČO
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len "p r ij í mat el"')

Obec Dubinné
Dubinné, 086 12 Kurima
Ing. Viktor Hvišč, starosta obce
00321931
Prima banka Slovensko, a.s. Žilina
3605023006/5600

a
Poskytovateľ:
Sídlo:
V mene ktorého koná:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Ing. Viktor Nižňanský, PhD.
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
00151513
Štátna pokladnica, Bratislava
7000060195/8180

(ďalej len "p o s k y t o v a tel"')

Čl. l.
Účel a predmet zmluvy
1.
Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán
pri poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR.
2.
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu v sume
10.000,- eur (slovom: desaťtisíc eur) a záväzok prijímateľa použiť dotáciu v plnej výške na
kapitálové výdavky s účelovým určením na projekt: "MŠ a objekt mimo školskej aktivity".
Dotácia bude použitá v súlade s účelovým určením na stavebnú rekonštrukciu dvoch obecných
objektov - úpravy povrchov, podlahy, osadenie, izolácie tepelné, konštrukcie stolárske, nátery.

Čl. II.
Podmienky použitia dotácie
1. Poskytnutá dotácia je účelovo viazaná a prijímateľ sa zaväzuje použiť ju v zmysle § 19 ods. l
a 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách
verejnej správy") a v súlade s účelovým určením uvedeným v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy.
2.

Poskytovateľ poukáže finančné prostriedky uvedené v čl. I. tejto zmluvy bezhotovostným
prevodom na účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy najneskôr v lehote 10 pracovných
dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný:
3.1. pri čerpaní dotácie postupovať v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o verejnom obstarávaní
3.2. bezodkladne nahlásiť poskytovateľovi dotácie akúkoľvek zmenu v skutočnostiach,
uviedol v dokladoch resp. čestných vyhláseniach pred podpísaním tejto zmluvy.

ktoré

4. Poskytnutú

dotáciu v zmysle čl. l tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať
v termíne do 31.12.2012. V prípade, že zo všetkých okolností je zrejmé, že uvedený termín
vyúčtovania nebude prijímateľom dodržaný, je prijímateľ povinný na základe zdôvodnenej
písomnej žiadosti požiadať poskytovateľa najneskôr do 20 kalendárnych dní pred uplynutím
stanoveného termínu vyúčtovania o predÍženie termínu vyúčtovania.

5. Vyúčtovanie v zmysle bodu 4. tohto článku zmluvy musí obsahovať:
a) vecné vyhodnotenie akcie (vrátane priloženej fotodokumentácie zrealizovanej
z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu dohodnutého v čl. l tejto zmluvy;

akcie),

b) finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov s predložením písomného prehľadu a čitateľných fotokópií
dokladov preukazujúcich použitie dotácie ako sú: daňové doklady - faktúry
s náležitosťami podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, objednávky, dodacie listy,
preberacie protokoly, doklady o zaradení zakúpeného, obstaraného alebo zhodnoteného
majetku, výpisy z účtu o prijatí dotácie, výberoch, bezhotovostných platbách a pod.
c) súčasťou vyúčtovania je tiež:
ca)
cb)
cc)
cd)
ce)

celková rekapitulácia výdavkov,
vyčíslenie výšky celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutej dotácie,
vyčíslenie čistých výnosov,
zoznam predložených účtovných dokladov,
písomné potvrdenie (resp. vyhlásenie) štatutárneho zástupcu prijímateľa o
formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania,
ef) uvedenie miesta, kde sa originály dokladov súvisiace s poskytnutou dotáciou
u prijímateľa nachádzajú,
d) prijímateľ, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia §§ 6 a 7 zákona o verejnom obstarávaní
je povinný predložiť dokumentáciu z použitého postupu verejného obstarávania (§ 21
cit. zákona).
6. Za správnosť údajov uvedených vo vyúčtovaní zodpovedá štatutárny zástupca prijímateľa.
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11.

Prijímateľ sa zaväzuje, že nezmení vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku alalebo
vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe najmenej po dobu 10 rokov od dokončenia výstavby,
zmeny stavby alebo stavebnej úpravy, na ktorú sa dotácia poskytuje.

12. Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej dotácie, v prípade ak
svojím konaním poruší povinnosť uvedenú v čl. II ods. 11 tejto zmluvy, t. j. ak prijímateľ
zmení vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku alalebo vlastnícke právo k nadobudnutej
stavbe pred uplynutím 10 rokov od dokončenia výstavby, zmeny stavby alebo stavebnej
úpravy, na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy ktorej sa poskytla dotácia
13.

Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude považovať za porušenie finančnej
disciplíny a bude podliehať sankciám podľa ustanovenia § 31 zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.

14.

Prijímateľ dotácie je povinný vo všetkých tlačených a elektronických materiáloch, ako aj pri
všetkých mediálnych vystúpeniach a prezentáciách súvisiacich s poskytnutím dotácie uvádzať,
že predmet zmluvy sa realizoval vďaka finančnej podpore predsedníčky vlády SR Ivety
Radičovej.

Čl.ill.
Záverečné ustanovenia
1. Právne pomery neupravené
Občianskeho zákonníka.

touto

zmluvou

sa

riadia

príslušnými

ustanoveniami

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane prijímateľ a dva
poskytovateľ.
3. Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 47a a nasl.
Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopÍňať len po vzájomnej dohode obidvoch
zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných štatutámymi
zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutámyrni zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií
v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
bez výhrad podpisujú.

V Bratislave,

dňa

21 FEB. zmz

V Dubinnom,

dňa: 22.02.2012

