ZML VA
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republi"1'
číslo:

MK-36381201212.5

uzatvorená podl'a § 51 zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskor ích predpisov
..zmluva") medzi zmluvnými stranami označenými ako
Poskytovateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
alebo
IČO:

Bankové spojenie:
V)'davkový účet:
Prijmový účet:
Depozitný účet:
(ďalej len ,.poskytovatel")

(ďalej

len

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námcstie SNP Č. 33, 813 31 Bratislava I
Daniel Krajcer, minister kultúry Slovenskej republiky
Denisa Hostačná. vedúca služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky
00165 182
Štátna pokladnica

000000-700007165218180
000000-7000071599/8180
000000-7000071687/8180

a
Prijímatel':
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Číslo účtu:
Peňa7..ný

(ďalej

ústav:
len ,.prijímatel")

Obec Halič
Mieru 66, 985 II Halič
Vladimír Rehanek, starosta
00316091
6008744001
5600 Prima banka, a.s.

Článok I
Predmet zmluvy

l.

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácíe zo štátneho rozpočtu na ochranu. obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstva v sume 500 eur (slovom: päľsto eur) na podporu realizácie projektu názvom
Bohatstvo ukryté v knihách (ďalej len ,.projek!"). nákup knižničného fondu.

2.

Dotácia je podl'a § 8 ods. 4 zákona Č. 523/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmenc a d plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,.zákon
Č. 52312004 Z. z.") určená na úhradu bežných výdavkov v nasledovnom členení: nákup knižničného
fondu.

3.

Poskytovatel' poskytuje dotáciu podl'a zákona Č. 434/2010 Z. z. o po kytovaní dotácii v pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, a to bezhotovostne a v súlade so zákonom
Č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vo fonne bežného alebo kapitálo\ého transferu.

4.

Prijimatel' prijíma dotáciu podl'a odseku 1 bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok uvedených
v tejto zmluve.

5.

Prijímateľ

podpisom tejto zmluvy čestne prchlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že má
na linancovanie projektu, na ktorý mu bnde poskytnutá dotácia, zabezpečené krytie výdavkov
z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, a to najmenej vo výške 5'Yo z celkového rozpočtu
projektn.

Článok 2
Podmienky použitia dotácie a povinnosti prijímatel'a dotácie

l.

Dotácia je účelovo viazaná. Prijímate!' sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na realizáciu projektu
v roku 2012, podľa čl. I od . I tejto zmluvy v členeni výdavkov pod!'a čl. I ods. 2 tejto zmluvy.

2.

Prijímateľ sa zaväzuje financovať projekt, na ktorý sa dotácia poskytuje, aj z iných zdrojov najmenej
vo výške 5 %, l.j. 100 eur (slovom: sto eur) z celkového rozpočtu podporeného projektu uvedeného
v prílohe žiadostí o poskytnutie dotácie Č. MK-3638/2012/2.5 vo výške 2 000 eur.

3.

Prijímate!' môže použiť dotáciu aj na úhradu niektorých výdavkov uvedených v čl. I ods. 2 tejto
zmluvy. Prij imate!' je oprávnený použiť dotáciu na úhradu príslušného výdavku najviac v sume, ktorú
k takémuto výdavku uviedol v celkovom rozpočte projektu, a to: nákup knižničného fondu 2 000 E.

4.

Prij imateľ je oprávnený

5.

Výnosy z poskytnutých prostriedkov po odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem poplatkov
za založenie a zrušenie účtu) sú pod!'a § 7 ods. I písm. m) zákona Č. 523/2004 Z. z. príjmom štátneho
rozpočtu. Prijímate!' je povinný odviesť na príjmový účet po kytovateľa Č. 000000-7000071599/8180
vedený v Štátnej pokladnici kladný rozdiel medzi výnosmi a poplatkami Z,1 vedenie účtu najneskôr
do 20. januára 2013.

6.

Prijímatel' je povinný zaslať poskytovatel'ovi písomne v lehote uvedenej vodseku 5 informáciu
o platbe výnosov, resp. informáciu o tom, že výnosy nevznikli.

7.

Prijimateľ je povinný pri použiti dotácie dodržať maximálnu hospodámosť, efektívnosť a
ich použitia v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 3 zákona Č. 523/2004 Z. z.

8.

Prijímateľ

je povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovnictve v znení neskoršich predpisov (ďalej len "zákon Č. 431/2002 Z. z.").
Prijimateľ, ktorý nie je osobou povinnou v zmysle zákona Č. 43 1/2002 Z. z., musí počas piatich rokov
odo dňa podpisania tejto zmluvy uchovávať všetky účtovné doklady, súvisiace s realizáciou projektu
podra čl. I ods. I tejto zmluvy.

9.

Prijimateľ

nesm ic z dotácie poskytovať finančné prostriedky ako dotáciu alebo pôžičku íným
právnickým o obám alebo fYzickým osobám, ani financovať podujatia organizované alebo
realizované inými právnickými osobami a fyzickými osobami. Prijimate!' nesmie použiť dotáciu
na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, miezd svojich zamestnancov, úhradu výdavkov
vlastnej prevádzky, krytie straty Z vlastnej činnosti alebo z činnosti tretích osôb. Prijimateľ nesmie
použiť dotáciu na úhradu výdavkov, ktoré nemajú priamy vzťah k projektu uvedenému v čl. I ods. I
tejto zmluvy. Prijímateľ ne mie previesť dotáciu na iný účet, na ktorý mu bola poskytovateľom
poskytnutá, s výnimkoujej čerpania.

IO.

Poskytovateľ bude akceptovať aj výdavky prijimateľa spojené s realizáciou projektu podľa čl. I ods. I
tejto zmluvy, ktoré prijímate!' vynaložil pred uzatvorením tejto zmluvy, avšak výlučne vtedy, ak boli
vynaložené v roku 2012 na úhradu výdavkov uvedených v čl. I ods. 2 tejto zmluvy.

použiť dotáciu

do 3 l. decembra 2012.

účinnosť

II. Ak prijimateľ nebude realizovať projekt, na ktorý bola dotácia podľa čl. I tejto zmluvy poskytnutá.
jc povinný bezodkladne pisomne o tejto skutočnosti infonnoval' poskytovateľa a vrátiť dotáciu
v plnom rozsahu, najneskôr však do 31. decembra 2012 na výdavkový účet poskytovatel'a
Č. 000000-7000071652/8180 vedený v Štátnej pokladnici.
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12. Ak prijimater nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný jej nevyčerpanú časť bezodkladne
v roku 2012 vrátiť na výdavkový účet poskytovatel'a č. 000000-7000071652/8180 vedený v Štátnej
pokladnici. Ak vracia nevyčerpanú časť dotácie v roku 2013, je povinný vrátiť túto časť dotácie
na depozitný účet poskytovatel'a č. 000000-7000071687/8180 vedený v Štátnej pokladnici najneskôr
do 20. januára 2013.
13. Prijimatel' je povinný umožniť poskytovatel'ovi vykonať vecnú k011lrolu, priebežn ú finančnú kontrolu
alebo následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou podl'a zákona
č. 502/200 I Z. z. o finančnej kontrole a vnútomom audite a o zmene a doplneni niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
14. Prijimater je povinný uviesť na každú knižničnú jednotku zakúpenú z dotácie text: "Publikácia bola
zakúpená s finančnou podporou Mini terst va kultúry Slovenskej republiky".
Článok 3
Vyúčtovanie dotácie

I.

Prijímate/' je povinný vyúčtovať použitie dotácie v týchto lehotách:
a) do 31. októbra 2012, ak projekt realizuje a ukonči v prvom až treťom štvrt'roku 2012.
b) do 20. januára 2013. ak projekt realizuje a ukonči v štvrtom štvrt'roku 2012.

2.

Prijímatel'je povinný vyúčtovať:
a) dotáciu poskytnutú na realizáciu projektu,
b) finančné prostriedky vo výške 5 %, ktoré sa prijimatcr zaviazal vynaložiť z iných zdrojov pod/'a
čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy, pričom vyúčtované výdavky mu ia priamo súvisieť s projektom
uvedeným v čl. I ods. I tejto zmluvy.

3.

Vyúčtovanie

dotácie je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie dotácie v nasledujúcom
rozpočtovom roku a musi obsahovať tieto samo tatné časti:
a) vecné vyhodnotenie projektu,
b) finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie.

4. Vecné vyhodnotenie podporeného projektu podl'a odseku 3 písm. a) musi obsahovať:
a) správu o realiz.icii podporeného projektu s infonnáciou o naplnení ciel'a (z.imeru) podporeného
projektu (vrátane uvedenia počtu knižničných jednotiek, počtu exemplárov, tematických skupin,
umiestnenia knižničného fondu zakúpeného z dotácie a pod.),
b) fotokópiu alebo tlačový v)'stup z príra tkového zoznamu so spracovan)'mi knižničnými jednotkami
zakúpenými
z projektu.
Každá
strana
fotokópie
alebo
tlačového
výstupu
z prírastkového zoznamu musi byť podpisaná a opečiatkovaná štatutámym zástupcom inštitúcie
(prijimatel'om). V pripade, že fotokópia alebo tlačový výstup z prírastkového zoznamu má rozsah
viac ako IO strán formátu A4 štatutárny zá tupca inštitúcie (prijimatel) napíše a podpiše
prehlásenie, že fotokópia alebo tlačový výstup z prírastkového zoznamu súhlasi s originálom
a uvedie počet strán fotokópie alebo tlačového výstupu.
5.

Finančné vyúčtovanie

poskytnutej dotácie podl'a odseku 3 písm. b) tvorí:
a) vyúčtovanie dotácie podľa prílohy č. I k tejto zmluve, vrátane kópií bankových vyp.sov
(v pripade hotovostného styku kópíe pokladničných dokladov) preukazujúcich použitie dotácie
v súlade s čl. I tejto zmluvy, kópií účtovn)ch dokladov preukazujúcich použitie dotácie v súlade
s čl. I tejto zmluvy (účtovný doklad ako preukázate/'ný záznam musí obsahovať náležito ti
v zmysle § IO zákona č. 431/2002 Z. z.; za obsahovú správnosť účtovného dokladu zodpovedá
prijimatel' dotácie.), dokladu o odvedeni výnosov z poskytnutých prostriedkov poskytovatel'ovi
v súlade s čl. 2 ods. 5 tejto zmluvy a dokladu o vrátení nevyčerpanej dotácie poskytovatel'ovi
v súlade s čl. 2 ods. 12 tejto zmluvy; ak je prijimatc/' dotácie registrovaným platcom dane
z pridanej hodnoty, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok,
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vyúčtovanie

b)

spolufinancovania projektu

podľa

prílohy

č.

2 k tejto zmluve.

6.

Vecné vyhodnotenie projektu a finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie budú akceptované, iba ak
budú čitaterné a úplné a potvrdené podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa alebo ním pisomne
povereného zástupcu, pričom toto písomné poverenie musí byť prílohou vyúčtovania.

7.

Ak prijímateľ nepredloží vyúčtovanie dotácie alebo ak nereaguje na výzvu poskytovateľa
o predloženie vyúčtovania dotácie podľa od eku I, alebo ak poskytovater zistí nedostatky
v predloženom vyúčtovaní dotácie, je prijímateľ povinný podra pokynov poskytovateľa vyúčtovanie
predložiť, alebo zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov v lehote určenej po kytovateľom.
V prípade, ak prijímateľ v určenej lehote vyúčtovanie dotácie nepredloží, alebo nezabezpečí
odstránenie nedostatkov, je povinný dotáciu poskytnutú na základe tejto zmluvy v plnom rozsahu
vrátiť poskytovateľovi do 30 kalendárnych dní od uplynutia lehoty podľa predošlej vety.

8.

neodvedie finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na príslušný účet
(v prípade vzniku povinnosti - vratk)'), je povinný finančné prostriedky vo výške
dotácie po kytnutej na prí lušný projekt poskytovateľovi v plnom rozsahu vrátiť.
Ak

prijímateľ

poskytovateľa

9.

V prípade zistenia nedostatkov pri hospodárení s dotáciou poskytnutou
poskytovater zastaví poskytovanie ďalších finančných prostriedkov
odstránenia.

podľa čl.

I tejto zmluvy,
až do ich

prijimateľovi,

Článok 4
Sankcie

Ak prijímate!' poru í finančnú disciplínu tým, že
a) poskytne, alebo použije dotáciu v rozpore s určeným účelom podl'a čl. I tejto zmluvy (§ 31 ods. I
písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povinný odviesť finančné prostriedky vo výške porušenia
finančnej disciplíny a penále podl'a § 31 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.,
b) neodvedie v lehote a rozsahu určenom v čl. 2 ods. II a 12 alebo podľa čl. 3 ods. 7 tejto zmluvy
finančné prostriedky poskytovatel'ovi (§ 31 ods. I písm. e) zákona Č. 523/2004 Z. z.), je povinný
odviesť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 4
zákona č. 523/2004 Z. z.,
c) neodvedie v lehote a rozsahu určenom v čl. 2 ods. 5 tejto zmluvy výnos z poskytnutých
prostriedkov na účet posk)'tovateľa (§ 31 ods. I písm. d) zákona č.523/2004 Z. z.), je povinný
odviesť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a penále podl'a § 31 ods. 4
z<'Íkona Č. 523/2004 Z. z.,
d) použije dotáciu v rozpore s čl. 2 ods. 4 tejto zmluvy (§ 31 ods. I písm. e) zákona
Č. 523/2004 Z. z.),je povinný zaplatiť penále podľa § 31 ods. 5 zákona Č. 523/2004 Z. z.,
e) umožní bezdôvodné obohatenie získanim finančného prospechu z poskytnutých verejných
prostriedkov (§ 31 ods. I pí m. g) zákona Č. 523/2004 Z. z.), je povinný zaplatiť pokutu podľa
§ 31 ods. 6 zákona Č. 523/2004 Z. z.,
f)
neodvedie finančné prostriedky do štátneho rozpočtu v určenej lehote a rozsahu (§ 31 ods. I
písm. e) zákona Č. 523/2004 Z. z.), je povinný zaplatiť penále podľa § 31 ods. 4 zákona
Č.

523/2004 Z. z.
Článok S
Odstúpenie od zmluvy

I.

Pred riadnym splnením záväzkov podľa tejto zmluvy, t. j. pred skončením jej platnosti moze
poskytovatel' odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenía zmluvy alebo v prípade zmeny
okolností, za ktorých došlo k uzavretiu zmluvy. a to najmä ak:
a) prijímateľ nedodrží povinné spolu financovanie projektu podľa tejto zmluvy,
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b) sa preukáže, že údaje v žiadosti a dokladoch, na základe ktorých poskytovatel' rozhodol
o poskytnutí dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalšované.
c) prijímatel' bezdôvodne pozastavil realizáciu projektu, alebo tento nerealizoval v rozsahu podľa
čl. I ods. I tejto zmluvy,
d) ak sa právoplatne preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s realizáciou projektu,
e) v prípade, ak použije dotáciu alebo jej časť v rozpore s touto zmluvou,
f) na majetok prijímatel'a bola povolená reštrukturalizácia alebo vyhlásený konkurz. alebo bol návrh
na vyhlásenie konkurzu zamietnurý pre nedostatok majetku.
2.

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia poskytovalel'a o odstúpení
od zmluvy prijímateľovi. Za doručené sa pritom považuje aj oznámenie, ktoré bolo poskytovateľovi
vrátené z dôvodu, že si ho príjemca v odbernej lehote nevyzdvihol. a to aj v prípade. ak sa o tom
prijimateľ nedozvedel.

3. Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky poskytovateľa vyplývajúce z porušenia
ukladané v súlade so zákonom 523/2004 Z. z.

finančnej

disciplíny

Článok 6
Spoločné

a

záverečné

ustanovenia

l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času ríadneho splnenia záväzkov podľa tejto zmluvy,
najmä vysporiadanía všetkých finančných záväzkov prijímateľa voči poskytovateľovi.
2.

Záväzky obsiahnuté v tejto zmluve nie je možné previesť na tretie osoby. V prípade zmeny právnej
formy prijímateľa alebo zrušenia prijímateľa bez likvidácie alebo ak prijímatel' zaniká bez právneho
nástupcu t. j. S likvidáciou, je prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť [úto skutočnost'
poskytovateľovi; v prípade zrušenia prijímateľa bez likvidácie je prijímateľ povinný oznámiť aj názov
a sídlo svojho právneho nástupcu. na ktorého prechádzajú záväzky z tejto zmluvy.

3.

Prijímateľ vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. ako aj údaje, ktoré boli
poskytnuté prostredníctvom elektronickej registrácie do dotačného systému poskytovateľa, sú úplné,
pravdivé a získané v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Prijímateľ vyhlasuje, že súhlasí
so spracovaním a zverejnením poskytnut)'ch údajov poskytovateľovi v rámci činností poskytovateľa
súvisiacich s realizáciou dotačného systému poskytovateľa. Návrh zmluvy môže prijímateľ prijať
do 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia: po uplynutí tejto lehoty návrh zmluvy podľa § 43b
ods. I písm. a) zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
,.Občiansky zákonník") zaniká.

4.

Prijímateľ podpisom tejto zmluvy udeľuje poskytovateľovi súhlas na zverejnenie obsahu zmluvy
v Centrálnom registri zmlúv podl'a osobitného predpisu, nakol'ko plnenie podl'a tejto zmluvy
je plnením za verejné financie a obsah zmluvy nepodlíeha ochrane z dôvodu ochrany obchodného
tajomstva. Tento súhlas udeľuje na dobu desiatich rokov.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom regístri zmlúv podľa osobitného predpisu.
6.

Pos~)'Iovateľ

i vyhradzuje právo znížiť výšku dotácie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
v súvislosti s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej
republi~'Y, o čom písomne upovedom i prijímateľa. V takomto prípade poskytovatel' nezodpovedá
prijímatel'ovi za vzniknuté v)davky, ani za prípadnú škodu.

v

7.

dňom

rozpočte

Práva a povinnosti zmluvn)'ch strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.523/2004 Z. z.
a zákona Č. 431/2002 Z. z.
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..
8.

Ustanovenia tejto zmluvy možno zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to
vo forme písomného dodatku od úhlaseného oboma zmluvnými stranami.

9.

Zmluva je vyhotovená v troch rovnopi och a obsahuje 2 prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy a sú rovnako záväzné ako táto zmluva. Jeden rovnopis zmluvy do tane prijímatel' a dva
rovnopisy po kytovateľ.

IO. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu
svojimi podpismi.

Bratislava,

26 MAR. 2012

prečítali,

sjej obsahom súhlasia a

dobrovoľne

výlučne

ju potvrdzujú

Halič. ~\'L ~
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