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ZMLUVA
^ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu14. .

Ministerstva kultúry SIovenskej republiky na rok 2015
číslo: MK-2471/2015/2.5

uzatvorená podľa §51 zákona c. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 4 ods. 5 zákona
č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultury Slovenskej republiky v znenÍ

neskorších predpisov (ďalej len "zmluva") medzi zmluvnými stranami oznaÍenými ako

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SIovenskej republiky
Sídlo: Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
Zastúpený: Marek Maďarič, minister kultúry Slovenskej republiky
alebo JUDr. Emília Kršíková, vedúca služobného úradu Ministerstva kultúry

Slovenskej republiky
.w

ICO: 00165 182
v

Bankové spojenie: Státna pokladnica
Výdavkový účet: SK90 8180 0000 0070 0007 1652

Príjmový účet: SK66 8180 0000 0070 0007 1599

Depozitaý úcet: SK18 8180 0000 0070 0007 1687
(ďalej len "poskytovateľ")

PrijÍmateľ: ObecPoproc
Sídlo: Skolská2,04424Poproc

v

Zastúpený: Ing. Stefan Jaklovský, starosta
v

ICO: 00324639
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

(ďalej len "prijímateľ")

Článokl
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvyje poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
prostrednÍctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu, obnovu
arozvoj kultúmeho dedičstva v sume 1 000 eur (slovom: jedentisíc eur) Jednorázovo na podporu
realizácie projektu s názvom Spokojný íitateľ, najkrajšia odmena (ďalej len "projekt") - Nákup
knižničného fondu.

2. Dotáciaje podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. orozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektoiých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
č. 523/2004 Z. z.") urcená na úhradu bežných yýdavkov v nasledovnom členení: nákup knižničného
fondu.

3. Poskytovateľ poskytuje dotáciu podľa zákona č. 434/2010 Z. z. oposkytovaní dotácií vpôsobnosti
Ministerstva kultóry Slovenskej republiky v znení neskorŠích predpisov 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 fomie bežného alebo kapitálového transferu.

4. Prijímateľ prijíma dotáciu podľaodseku 1 bez výhrad vplnom rozsahu a za podmienok uvedených
v tejto zmluve.



5. Prijímateľ podpisom tejto zmluvy čestne vyhlasuje asvojím podpisom potvrdzuje, že má
na fmancovanie projektu, na ktorý mu bude poskytnutá dotácia, zabe2pečené krytie yýdavkov
z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, a to najmenej vo výške 5% z celkového rozpočtu projekŕu.

v

Clánok2

Podmienky pouzitía dotácie a povinnosti prijímateľa dotácie

1. Dotáciaje účelovo viazaná. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na realizáciu projektu
v roku 2015, podľa čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy v členení výdavkov podľa čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy.

2. PrijímateF sa zaväzuje fmancovať projekt, na ktorý sa dotácia poskytuje, aj ziných zdrojov
najmenej vovýške 5 %, t.j. 79 eur (slovom: sedemdesiatdeväť eur) z celkového ro2poctu
podporeného projektu uvedeného vprílohe žiadosti oposkytnutie dotácie č. MK-2471/1Q15/2.S
vo výške 1 585 eur.

3. Prijímater môže použiť dotáciu na úhradu niektorých výdavkov uvedených v cl. 1 ods. 2 tejto zmluvy.
PrijÍmateľ je oprávnený použiť dotáciu na úhradu príslušného výdavku najviac v sume, ktorá
k takémuto výdavku uviedol v celkovom rozpočte projektu, a to: nákup knižničného fondu 1 585  .

4. Prijímateľje oprávnený použiť dotáciu do 31. decembra 2015.

5. Výnosy z poskytnutých prostriedkov po odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem poplaťkov
za založenie a zrušenie účtu) sú podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. príjmom Štátneho
rozpočtu. Prijímater^e povinny odviesť na príjmoyý účet poskytovateľa Č. SK66 8180 0000 0070
0007 1599 vedený v Štátnej pokladnici kladný rozdiel medzi výnosmi apoplatkami za vedenie úctu
najneskôr do 20.januára 2016.

6. PriJímateľ je povinný zaslať poskytovateľovi písomne vlehote uvedenej vodseku 5 mformáciu
o platbe výnosov, alebo informáciu o tom, že výnosy nevznikli.

7. Prijímateľ je povumý pri použítí dotácie dodržať maximálnu hospodámosť, efektívnosť a účinnosť
ich použitia v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 3 zákona Č. 523/2004 Z. z. Ak prijímateľ uskutoční
práce, ktoré sú podmienené rozhodnutiami iných orgánov verejnej správy vrozpore stýmito
rozhodnutiami, alebo mu bola na účel uvedený v čl. 1 ods. 1 už poskytnutá dotácia zo štátneho
rozpočtu, je povinný bezodkladne vrátiť poskytnutú dotáciu v plnom rozsahu na depozitný úcet
poskytovateľa Č. SK18 8180 0000 0070 0007 1687 vedený v Státnej pokladnici v znení neskorŠích
predpisov.

8. PrijÍmateľ je povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 431/2002 Z. z.").
Prijímateľ, ktoiý nie je osobou povinnou podľa zákona č. 431/2002 Z. z, musí počas piatích rokov
odo dňa podpísania tejto zmluvy uchovávať vŠeťky účtovné doklady, súvisiace s realizáciou projektu
podľa čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy.

9. Prijímateľ nemôže zdotácie poskytovať finanČné prostriedky ako dotáciu alebo pôžičku Íným
právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ani fínancovať podujatia organizované alebo
realizované inými právnickými osobami afyzickými osobami. Prijímateľ nemôže použiť dotáciu
na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov, miezd svojich zamestnancov, platov, služobných
príjmov aich náhrad aostatných osobných vyrovnaní, úhradu výdavkov na vlastnú prevádzku,
refimdáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch, axii použiť na splácanie úverov,
pôžičiek aúrokov zprijatých úverov a pôžiČiek, krytie straty zvlastnej činnosti alebo zčinnosti
trctích osôb. Prijímateľ nemôže použiť dotáciu na úhradu výdavkov, ktoré nemajú priamy vzťah
k projektu uvedenému v Čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy. Prijímateľ nemôže previesť dotáciu na iný účet, na
ktorý mu bola poskytovateľom poskytnutá, s výnimkoujej čerpania.
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10. Poskytovateľ bude akceptovať aj výdavky prijÍmateľa spojené s realizáciou projektu podFa čl. 1 ods. 1
tejto zmluvy, ktoré prijímateľ vynaložil pred uzatvorením tejto zmluvy, ak boli vynaložené
v roku 2015 na úhradu výdavkov uvedených v čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy.

11. Ak prijímateľ nebude realizovať projekt, na ktorý bola dotácia podľa čl. 1 tejto zmluvy poskytnutá,
je povinný bezodkladne písomne otejto skutočnosti informovať poskytovateľa asúčasne vrátiť
dotáciu vphiom rozsahu, najneskôr do 31.decembra 2015 na výdavkový účet poskytovateľa
č. SK90 8180 0000 0070 0007 "1652 vedený v Štátnej pokladnici.

12. Ak prijímateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný jeJ nevyčerpanú časť bezodkladne
v roku 2015 vrátiť na výdavkový účet poskytovateľa č SK90 8180 0000 0070 0007 1652 vedený
v Státnej pokladnici. Ak vracia nevyčerpanú časť dotácie v roku 2016, je povinný vrátiť túto časť

v

dotácie na depozitný účet poskytovateľa č. SK18 8180 0000 0070 0007 1687 vedený vŠtátnej
pokladnici najneskôr do 20.januára2016.

13. Prijímateľje povinný umožniť poskytovateľovi vykonať vecnú kontrolu, priebežnú fínančnú kontrolu
alebo následnú fmančnú kontrolu hospodárenia sposkytnutou dotáciou podľa zákona
č. 502/2001 Z. z. o fínančnej kontrole a vnútomom audite a o zmene a dophiení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

14. Prijímateľ je povinný dodržať ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorŠích predpisov.

15. Prijímateľje povinný uviesť na každú knižničnú jednotku zakúpenú z dotácie text: "PublÍkácia bola
zakúpená s fmančnou podporou Ministerstva kultúiy Slovenskej republiky"

ČIánok 3
Vyúctovanie dotácie

1. Prijímateľje povinný vyúčtovať použitie dotácie v týchto lehotách:
a) do31.októbra2015,akprojektrealizujeaukončívprvompolroku2015,
b) do 20.januára 2016, ak projekt realizuje a ukonfií v drohom polroku 2015.

2. Prij ímateľ j e povinný vyúčtovať:
a) dotáciu poskytnutú na realizáciu projektu,
b) fínančné prostriedky vo výške 5 %, ktoré sa prijímateľ zaviazal vynaložiť z mých zdrojov podľa

čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy, pričom vyúctované výdavky musia priamo súvisieť sprojektom
uvedeným v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy.

3. Vyúčtovanie dotácie je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie dotácie v nasledujúcom
rozpočtovom roku a musí obsahovať tieto samostatné časti:
a) vecné vyhodnotenie projektu,
b) fínančné vyúctovanie poskytnutej dotácie.

4. Vecné vyhodnotenie podporeného prqjektu podľa odseku 3 písm. a) tohto článku musí obsahovať:
a) správu o rcalizácii podporeného projektu s uvedením základných identifíkačných údajov projektu

(číslo projektu, názov knižnice, názov projektu) a ínfonnáciu onaplnení cieľa (zámeru)
podporeného projektu (napr.: uviesť počet knižnicných jednotiek kúpených zdotácie, pocet
exemplárov, tematické skupmy aktomu uviesť počet knižničných jednotiek, umiestnenie
knižničného fondu zakúpeného z dotácie).

b) prírastkový zoznam: fotokópiu alebo tlaČový výstup so spracovanými knižničnými jednotkami
zakúpenými z dotácie. Každá strana fotokópie alebo tlačového výstupu z prírastkového zoznamu
musí byť podpísaná a opečiatkovaná štatutámym orgánom inštitúcie (prijímateľom). Ak fotokópia
alebo tlacový výstup z prírastkového zoznamu má rozsah viac ako 10 strán formátu A4 štatutámy
orgán inštitúcie (prijímateľ) napíše, podpíše a opečiaťbye čestné vyhlásenie, že fotokópia alebo
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tlačový výstup z prírastkového zoznamu súhlasí s originálom a uvedie počet strán fotokópie alebo
tlačového výstupu. Prírastkový zoznam musí obsahovať všeťky identifíkačné údaje podľa
Vyhlášky Mmisterstva kultúry Slovenskej republiky č. 421/2003 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbomej evidencie, vyraďovaní a revízii
knižničného fondu v knižniciach.
V prírastkovom zozname musia byť označené knihy kúpené z dotácie poskytovateľa.

5. Fmancné vyúčtovanie poskytautej dotácie podľa odseku 3 písm. b) tvorí:
a) vyúčtovanie dotácie podľa prílohy č. 1 ktejto zmluve, vrátane kópií bankových výpisov

(v prípade hotovostného styku kópie pokladnÍČných dokladov) preukazujúcich použitie dotácie
v sulade s čl. 1 tejto zmluvy, kópií účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotácie v súlade
sčl. 1 tejto zmluvy (účtovný doklad ako preukázateľný záznam musí obsahovať náležitosti
v zmysle § 10 zákona č. 431/2002 Z. z.; za obsahovú správnosť účtovného dokladu zodpovedá
prijímateľ dotácie), dokladu o odvedení výnosov z poskytnutých prostriedkov poskytovateľóvi
v súlade s čl. 2 ods. 5 tejto zmluvy a dokladu o vrátení nevyčerpanej dotácie poskytovateľovi
vsúlade sčl. 2 ods. 12 tejto zmluvy; ak je prijímateľ dotácie registrovaným platcom dane
zpridanej hodnoty amôže si uplatniť odpočítanie dane zpridanej hodnoty, táto nie je
pri vyúčtovaní dotácíe považovaná za oprávnený výdavok,

b) vyúčtovanie spolufínancovania projektu podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve.

6. Vecné vyhodnotenie projektu a finanČné vyúčtovanie poskytnutej dotácie budú akceptované, íba ak
budú Čitateľné aúphié a potvrdené podpisom štatitámeho orgánu prijímateľa alebo ním písomne
povereného zástupcu, pričom toto písomné poverenie musí byť prílohou vyúčtovania.

7. Ak prijímateľ nepredloží fínančné vyúčtovanie poskytautej dotácie a vecné vyhoáiotenie projektu
alebo ak nereaguje na výzvu poskytovateľa o predloženie fínančného vyňčtovania poskytnutej dotácie
alebo vecného vyhodnotenia projektu podľa odseku 1, alebo ak poskytovateľ zistí nedostaťky
vpredloženom fmančnom vyúctovaní poskytautej dotácie alebovecnom vyhodnotení projektu,
je'prijímateľ povinný podľa pokynov poskytovateľa fmanČné vyúčtovanie poskytoutej _ dotácie
alebovecné vyhodnotenie projektu predložiť, dophiiť alebo zabezpečiť odstránenie zistených
nedostatkov víehote určenej poskytovateľom. Akprijímateľ vurcenej lehote fínančné vyúčtovanie
poskytnutej dotácie alebovecné vyhodnotenie projektu nepredloží, alebo ne^bezpečÍ odstráneme
nedostatkov, je povinný dotáciu poskytnutú na základe tejto zmluvy vpkiom rozsahu vrátiť
poskytovateľovi do 30 kalendámych dní od uplynutia lehoty podľa predošlej vety.

8. Ak prijímateľ neodvedie fmančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na prislušný účet
poskytovateľa (v prípade vzniku povinnosti - vraíky), je povinný fínančné prostriedky vo výške
dotácie poskytautej na príslušný projekt poskytovateľovi v phiom rozsahu vrátiť.

9. Ak sa zistia nedostatky pri hospodárení s dotáciou poskytnutou podľa čl. 1 tejto zmluvy, poskytovateľ
zastaví poskytovanie ďalších fínancných prostriedkov prijímateľovi, až do ich odstránenia.

v

Clánok4

Zmena podmienok použitia dotácie

1. O zmene podmienok použitia dotácie môže poskytovateľ rozhodnúť len na základe písomnej
aodôvodnenej žiadosti prijímateľa dotácie vlehote určenej podľa odseku 2 až 6 prc zmeny
podmieDokpoužitiadtíácie.Akziadosťnebude o^v^n^a^v^el^os^o^teľpnj^na^adc^cle
na jej doplnenie. Ak žiadosť bude zamietnutá, oznámi poskytovateľ túto skutočnosť prijímateľovi
dotácie.

2. Žiadosť o zmenu názvu projektu musí byť predložená 15 dní pred realizáciou projektu; pri projektoch
realizovaných v decembri 2015 do 30. novembra 2015.
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V.

3. Žiadosť o zmenu termínu amiesta realizácie projektu musí byť predložená 15 dní pred realizáciou
projektu; pri projektoch realizovaných v decembri 2015 do 30. novembra 2015.

\ŕ

4. Žiadosť o zmenu zámem poskytnutia dotácie v súlade s popisom projektu av intenciách
akceptovateľných výdavkov uvedených vcelkovom rozpocte žiadosti v stÍpci'požadovaná dotácia
musí byť predložená 15 dní pred realizáciou projektu; pri projektoch realizovaných v decembri 2015
do 30. novembra 2015.

v_

5. Ziadosť o zmenu výdavkov v intenciách akceptovateľných výdavkov uvedených v celkovom rozpočte
projektu v stlpci poŽadovaná dotácia musí byť predložená najneskôr do 30 dní od zrealizovania
projektu; pri projektoch realizovan^ch vnovembri a decembri 2015 do 30. novembra 2015. Akje
v celkovom rozpočte projektu v stlpci požadovaná dotácia pri výdavku uvedená nulová hodnota,
nieje možné žiadosti o zmenu výdavkov vyhovieť.

v_

6. Žiadosť o zmenu termínu použitia avyúctovania dotácie vzmysle § 8 ods. 4 aods. 5 zákona
č. 523/2004 Z. z. musí byť predložená najneskôr do 30. novembra 2015.

7. Zmena cslkového obsahového zamerania projektu nieje možná.

8. Zmena účelu poskytnutia dotácie nie je možná.

9. Zmena celkového rozpočtu projektu - Špecifíkácia výdavkov asuma pri jednotíivých výdavkoch
v stÍpci celkový rozpočet - nieje možná.

10. NavýŠenie dotácie nieje možné.

v

ClánokS
Sankcie

Ak prijímateľ poruší fmančnú disciplínu tým, že
a) poskytne, alebo použije dotáciu v rozpore s urceným účelom podľa čl. 1 tejto zmluvy (§ 31 ods. 1

písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povinný odviesť fínančné prostriedky vo výške porušenia
fínančnej disciplÍny a penále podľa § 31 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.,

b) neodvedie v lehote a rozsahu určenom v čl. 2 ods. 11 a 12 alebo podľa ČI. 3 ods. 7 tejto zmluvy
fmančné prostriedky poskytovateľovi (§ 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z.),je povinný
odviesť fiaančné prostriedky vo výške pomŠenia fínančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods, 4
zákona  . 523/2004 Z. z.,

c) neodvedie v lehote arozsahu určenom včl. 2 ods. 5 tejto zmluvy výnos z poskytnutých
prostriedkov na účet poskytovateľa (§ 31 ods. 1 písm. d) zákona č.523/2004 Z. z.), je povinný
odviesť fínančné prostriedky vo výške porušenia fínančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 4
zákonač. 523/2004 Z.z.,

d) použije dotáciu vrozpore sčl. 2 ods. 4 tejto zmluvy (§ 31 ods. 1 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 získaním fmančného prospechu z poskytnutých verejných
prostriedkov (§ 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povinný zaplatiť pokutu podľa
§ 31 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z,

f) neodvedie fínančné prostriedky do štátneho rozpočtu vurčenej lehote arozsahu (§31 ods. 1
písm. c) zákona č. 523/2004 2. z.), je povmný zaplatiť penále podľa § 31 ods. 4 zákona
č. 523/2004 2. z.

Odvod, penále a pokutu za pomŠenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami ukladá
a vymáha kontrolný orgán, auditujúci orgán alebo orgán dozoru štátu, ktorý je oprávnený vykonávať
kontrolu, vládny audit alebo dozor verejných prostriedkov v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej
osobitným predpisom.
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republiky, o čom písomne upovedomí prijímateľa. Vtakomto prípade poskytovateľ nezodpovedá
prijímateľovi za vzniknuté výdavky, ani za prípadnú škodu.

7. Práva apovinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 431/2002 Z. z.

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

9. Zmluvaje vyhotovená v troch rovnopisoch a obsahuje dve prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy asú rovnako záväzné ako táto zmluva. Jeden rovnopis zmluvy dostane prijímateľ a dva
rovnopisy poskytovateľ.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, sjej obsahom súhlasia a dobrovoľne ju potvrdzujú
svojimi podpismi.

r17 JÚN 2015Bratislava, Poproč, /i^>^ íôfr

Za poskytovateľa: ZaprijímateFa:
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