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^ ZMLUVA

^ ^^
Hu

tnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SIovenskej republikyc^
ä- r  ^' číslo: MK-4914/2012/2.5

uzatyorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov (ďalej len
"zmluva") medzi zmluvnými stranami označenými ako

Poskytovateľ: Mimsterstvo kultúry Slovenskej republiky
Sídlo: NámestieSNPč.33,81331 Bratislava 1;

Zastúpený: Daniel Krajcer, minister kultúry Slovenskej republiky
alebo Demsa^Hostačná, vedúca služobného úradu MÍnisterstva kultúiy Slovenskej

republiky
y

ICO: 00165 182
'k/

Bankové spojenie: Státna pokladnica
Výdavkový účet: 000000-7000071652/8180
Príjmový účet: 000000-7000071599/8180
Depozitný účet: 000000-7000071687/8180
(ďalej len "poskytovateľ)

a

Prijímateľ: ObecPoproč
v

Sídlo: Skolská 2, 044 24 Poproč
^/

Zastúpený: Ing. Stefan Jaklovský, starosta
v

ICO: 00324639
v

Císlo účtu: 0404770001

Peňažný ústav: 5600 Prima banka, a.s.
(ďalejlen"pryímater)

v

Clánok 1

Predmet zmluvy

L ^rtdJnetiom_,ZT?lluľy Je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpoctu na ochranu, obnovu arozvoj
kultúmehodedičstva v sume 500 eur (slovom: päťsto eur) na podporu realizácie projektu s názvom
Citateľaje ľahšie stratiť ako získať (ďalej len "projekt") - nákup knížničného fondu^

2. Dotáciaje podľa§ 8^ods._4 zákona  . 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení níektorých zákonov v znení neskorších predpísov (ďalej len "zákon
č. 523/2004 Z. z.") urcená na úhradu bežných výdavkov v nasledovnom členení: nákup knižnicného
fondu.

3. Poskytovateľ poskytuje dotáciu podľa zákona č. 434/2010 Z, z. o poskytovaní dotácíí v pôsobnosti
Muusterstva _ kultúly Slovenskej republiky, a to bezhotovostne a v súlade so zákonom
č. 291/2002 Z. z. oStátnej pokladnici aozmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších
predpisov, vo forme bežného alebo kapitálového transferu.

4. Prijimateľ prijíma dotáciu podľa odseku 1 bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok uvedených
vtejtozmluve.

5. Prijímateľ podpisom tejto zmluvy čestne prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že má
na fínancovanie projektu, na ktorý mu bude poskytnutá dotácia, zabezpečené krytíe výdavkov
zvlastných zdrojov alebo iných zdrojov, a to najmenej vo výške 5% zcelkového rozpočtu
projektu.



v

Clánok 2
/.

Podmienky použitía dotácie a povinnosti prijímateľa dotácie

1. Dotácíaje účelovo víazaná. Prijímateľ sa zaväzuje použíť poskytnutú dotáciu na realizáciu projektu
v roku 2012, podľa čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy v členení výdavkov podľa čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy.

2. Prijímateľ sa zaväzuje financovať projekt, na ktorý sa dotácia poskytuje, aj z íných zdrojov najmenej
vo výške 5 %, t.j 75 eur (slovom: sedemdesiatpäť eur) z celkového rozpočtu podporeného projektu
uvedeného v prílohe žiadosti o poskytnutie dotácie č. MK-4914/2012/2.5 vo výške 1 500 eur.

3. Prijímateľ môže použiť dotáciu aj na úhradu niektorých výdavkov uvedených v čl. 1 ods. 2 tejto
zmluvy, Prijímateľje oprávnený použÍť dotáciu na úhradu príslušného výdavku najviac v sume, ktorú
k takémuto výdavku uviedol v celkovom rozpočte projektu, a to: nákup knižničného fondu 1 500  .

4. Prijímateľje oprávnený použiťdotáciu do 31. decembra2012.

5. Výnosy zposkytnufých prostriedkov po odrátaní poplatkov za vedeníe účtu (okrem poplatkov
za založenie a zrušenie účtu) sú podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. príjmom štátneho
rozpočtu. Prijímateľje povinný odviesť na príjmový účet poskytovateľa č. 000000-7000071599/8180

'V

vedený v Státnej pokladnici kladný rozdiel medzi výnosmi a poplatkami za vedenie účtu najneskôr
do20.januára2013.

6. Prijímateľ je povinný zaslať poskytovateľovi písomne v lehote uvedenej v odseku 5 ínformáciu
o platbe výnosov, resp. infonnáciu o tom, že výnosy nevznikli.

7. Prijímateľje povinný pri použití dotácie dodržať maximálnu hospodámosť, efektívnosť a účÍnnosť
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
 .431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon c. 431/2002 Z. z.").
Prijímateľ, ktorý nieje osobou povinnou v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z., musí počas píatich rokov
odo dňa podpísania tejto zmluvy uchovávať všetky účtovné doklady, súvisíace s realizáciou projektu
podľa čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy.

9. Príjímateľ nesmie z dotácie poskytovať fmančné prostriedky ako dotácíu alebo pôžičku iným
právnickým osobám alebo íyzickým osobám, ani fínancovať podujatia organízované alebo
realizované inými právníckýmí osobami aíyzickými osobami. Prijímateľ nesmie použiť dotáciu
na úhradu záväzkov z predchádzajúcích rokov, miezd svojich zamestnancov, úhradu výdavkov
vlastnej prevádzky, krytÍe straty zvlastnej čínnosti alebo zčínností tretích osôb. Prijímateľ nesmie
použiť dotáciu na úhradu výdavkov, ktoré nemajú priamy vzťah k projektu uvedenému v Čl. 1 ods. 1
tejto zmluvy. Prijímateľ nesmie previesť dotáciu na iný účet, na ktorý mu bola poskyíovateľom
poskytnutá, s výnimkoujej čerpania.

10. Poskytovateľ bude akceptovať aj výdavky prijímateľa spojené s realizácíou projektu podľa Čl. 1 ods, 1
tejto zmluvy, ktoré prijímateľ vynaložíl pred uzatvorením tejto zmluvy, avšak výlučne vtedy, ak boli
vynaložené v roku 2012 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 o tejto skutočnosti ínformovať poskytovateľa a vrátiť dotáciu
vplnom rozsahu, najneskôr však do 31.decembra 2012 na výdavkový účet poskytovateľa
č. 000000-7000071652/8180 vedený v Státnej pokladnici.
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12. Ak prijímateľ nevycerpá celú poskytnutú dotáciu, je povínný jej nevyčerpanú časť bezodkladne
Lr^n2Í^Í12^á^^ ^^^^n^č^^o^^at^ľ^n0^??0^ ?^^?,^^^^^pokladnici. Ak vracia nevyčerpanú časť dotácie v roku 2013, je povinný vrátíť túto časť dotácíe
na depozítný účet poskytovateľa č. 000000-7000071687/8180 vedený v Štátnej pokladnici nameskôr
do20.januára2013.

13. Prijímateľje povinný umožníť poskytovateľovi vykonať vecnú kontrolu, priebežnú fínančnú kontrolu
^lecb^rt?^l^dnú  lnan?nú. i ^ontr,olu hospodárcnia s poskytnutou dotáciou podľa zákona
č. 502/2001 Z z. o fínančnej kontrole a vnútomom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

14. Prijímateľ je povinný uviesť na kazdú knižničnú jednotku zakúpenú z dotácie text: "Publikácia bola
zakúpená s fínančnou podporou MÍnisterstva kultúry Slovenskej republiky".

y

Clánok 3
Vyúctovanie dotácie

1. Prijímateľje povinný vyúčtovať použítie dotácie v týchto lehotách:
a) do31- októbra2012, ak projektrealizuje aukončí v prvom ažtreťom štvrt'roku 2012,
b) do 20Januára 2013, ak projekt realizuje a ukončí v štvrtom štvrťroku 2012.

2. Prijímateľje povinný vyúčtovať:
a) dotáciu poskytnutú na realizáciu projektu,
b) fmančné prostriedky vo výške 5 %, ktoré sa prijímateľ zaviazal vynaložiť z iných zdrojov podľa

cl. 2 ods. 2jejto ^zmluvy, príčom vyúčtované výdavky musia priamo súvisieť s projektom
uvedeným v Čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy.

3. VyúčtovanÍe dotácie je zájsladnou podmienkou pre prípadné poskytnutíe dotácíe v nasledujúcom
rozpočtovom roku a musí obsahovať tieto samostatné časti:
a) vecné vyhodnotenie projektu ;

b) fínančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie.

4, Vecné vyhodnotenie podporeného projektu podľa odseku 3 písm. a) musí obsahovať:
^ s!^^Ln°i r^ä?ľ n^(^i^!n^+,r^<Í,t^s,lIifcS^i1^?^ o,^?,lnlni^Íl^-.?á*m^ru2-??dipor,ené!10

projektu (vratane uvedenía počtu knižnicných jednotiek, počtu exemplárov, tematických skupín,
umiestnenia knižničného fondu zakúpeného z dotácie a pod.),

b) fotokópiu alebo tlačový výstup z prírastkového zoznamu so spracovanými knižničnými jednotkami
zakúpenýmÍ zprojektu. Každá strana fotokópie alebo tiačového výstupu
^^s^^^^^^^m^s^^A^^^Á^^y^^^^^u.Srn^zástvipcom inštitúcie
(prijímateľom). V prípade, že fotokópia alebo ttačový výstup z pnrastkového zoznamu má rozsah
^^iáÍ^iplo^s^^if^áTi^i^4+ilTÍ^fr!lJ/^ístlÍp^l"Í^Í!Ú^Íl ^rľm^teľLi",apíše a..pod?íše
prehláseme^ že fotokópía alebo tlačový výstup z prírastkového zoznamu súhlasí s originálom
a uvedie počet strán fotokópie alebo tíačového výstupu.

5. Finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie podľa odseku 3 písm. b) tvorí:
a) vyúčtovaróe dotácie ^podľa prflohy č. 1 ktejto zmluve, vrátane kópii bankových výpisov

(v prípade hotovostného styku kópie pokladničných dokladov) preukazujúcich použitie dotácie
v súlade s ČI. 1 tejto zmluvy, kópíí úctovných dokladov preukazujúcich použitie dotácíe v súlade
s čl. 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 odvedem výnosov z poskytnutých prostriedkov poskytovateľovi
vsúlade sčl. 2 ods. 5 tejto zmluvy a dokladu o vrátení nevycerpanej dotácie poskytovateľovi
vsúlade s_Č1.^2 ods. 12 tejto zmluvy; ak je prijímateľ dotácie regístrovaným platcom dane
z pridanej hodnoty, táto nieje pri vyúčtovaní dotácie považovaná za oprávnený výdavok,
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b) vyúčtovanie spolufmancovania projektu podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve.

6. Vecné vyhodnotenie projektu afínančné vyúčtovanie poskytnutej dotácíe budú akceptované, iba ak
budú čitateľné aúplné a potvrdené podpisom štatutámeho orgánu príjímateľa alebo ním písomne
povereného zástupcu, príčom toto písomné poverenie musí byť prílohou vyúčtovania,

7. Ak prijímateľ nepredloží vyúctovanie dotácie alebo ak nereaguje na výzvu poskytovateľa
o predloženie vyúčtovania dotácie podľa odseku 1, alebo ak poskytovateľ zistí nedostatky
v predloženom vyúčtovaní dotácie, je prijímateľ povinný podľa pokynov poskytovateľa vyúčtovanie
predložiť, alebo zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov v lehote určenej poskytovateľom.
V prípade, ak príjímateľ v určenej lehote vyúČtovanie dotácie nepredloží, alebo nezabezpečí
odstránenie nedostatkov, je povinný dotáciu poskytnutú na základe tejto zmluvy v plnom rozsahu
vrátíť poskytovateľovi do 30 kalendámych dní od uplynutia lehoty podľa predošlej vety.

8. Ak prijímater neodvedie finančné prostriedky vyplývajúce 20 zúctovania na príslušný účet
poskytovateľa (v prípade vzniku povinností - vratky), je povinný fínančné prostriedky vo výške
dotácie poskytnutej na príslušný projekt poskytovateľovi v plnom rozsahu vrátiť.

9. V prípade zistenia nedostatkov pri hospodárení s dotáciou poskytnutou podľa čl. 1 tejto zmluvy,
poskytovateľ zastaví poskytovanie ďalších fmančných prostriedkov prijímateľovi, až do Ích
odstránenía.

y

Clánok 4
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 finančné 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 Čl. 3 ods. 7 tejto zmluvy
fínančné prostriedky poskytovateľovi (§ 31 ods. 1 písm. c) zákona c. 523/2004 Z. z.)j'e povinný
odviesť fínančné prostriedky vo výške pomsenia fínančnej disciplíny a penále podľa § 31 ods. 4
zákona č. 523/2004 Z. z.,

c) neodvedie v lehote arozsahu určenom vd. 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
odvíesť fmančné prostriedky vo výške porušenia fínančnej dísciplíny a penále podľa § 31 ods. 4
zákona Č. 523/2004 Z. z.,

d) použije dotáciu v rozpore s čl. 2 ods. 4 tejto zmluvy (§ 31 ods. 1 písm. e) zákona
č. 523/2004 Z. z.), je povinný zaplatiť penále podFa § 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 2. z,

f) neodvedie fmančné prostriedky do štátneho rozpočtu vurcenej lehote arozsahu (§ 31 ods. 1
písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povinný zaplatiť penále podľa § 31 ods. 4 zákona
č. 523/2004 Z. z.

v

Clánok 5

Odstúpenie od zmluvy

1. Pred riadnym splnením záväzkov podľa tejto zmluvy, t. j. pred skončením jej platnosti môže
poskytovateľ odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porusenia zmluvy alebo v prípade zmeny
okolností, za ktorých došlo k uzavretiu zmluvy, a to najmä ak:
a) prÍjímateľ nedodrží povinné spolufínancovanie projektu podľa tejto zmluvy,
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b) sa preukáže,_že údaje vžiadosti^ a dokladoch, na základe ktorých poskytovateľ rozhodol
o poskytnutí dotácie boli nepravdivé, neúplné, zavádzajúce alebo sfalsované,

c) prijímateľ bezdôvodne pozastavil realizáciu projektu, alebo tento nerealízoval v rozsahu oodľa
cl. 1 ods. 1 tejto zmluvy,

d) ak sa právoplatne preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s realizáciou projektu,
e) v prípade, ak použíje dotáciu alebo jej časť v rozpore s touto zmluvou,
f) na majetok prijímateľa bola povolená reštrukturalizácia alebo vyhláseny konkurz, alebo bol návrh

na vyhláseníe konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

2 ^^^^ep^í^^vle i^^^^s^^^^^^m^o^l^^&S^^t^k^10t^S''^iipritom považuje aj oznámenie, ktoré bolo poskytovateľovi
vrtenézdôvodu, ze si ho pnjemca v odben.ej lehote nevyzdv.hol, ato aj v pripade, ak sa o ton,
prijfmateľnedozvedel.

3' oid.st?pe?ím °? zmluvy nezanika)u nárokyposkytovateľa vyplývajúce z pomšenia fmančnej disciplíny
ukladané v súlade so zákonom 523/2004 Z. z.

v

Clánok 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

1 ^iT^I^nan^^^t?^^l^n^^!?/^ l^d^^su^?Í?llľi"s?,lnxe;n^^^zll?ľi>?^dľa tejto zmluvy'najmä vysporiadania všetkých fínančných záväzkovprijímateľavoči poskytovateľovi.

2 ^^^^i^^Ílnaultp^eÍt^.^^vr^^^^^o^^!jÍT^Ln?i!ľ^iol^^X^n právnej
f^^p^llmay\ň^i^^a]^}i^^m^'zlp^^fe^^,ď^i^m^^í^t^e^^^s{
?^^^y^l!?^LPJ'Ía^^n!!cníÍl"pirÍ*LÍ^?tellal-btz. l,ik^i?ácieJT prijímateľ Povinny oznámiť aj názov
a sídlo svojho právneho nástupcu, na ktorého prechádzajú záväzky ztejto zmluvy.

3. Prijímateľ vyhlasuje že všetky údaje, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, ako aj údaje, ktoré boli
^tésmc^:letoar do,"° srótovatefa-"?-pravdívé azískané v súlade sosobitnými právnymi predpismi. PrÍjímateÍ' vyhlasuje, že súhlasí
^=fflí^==ls^ us^^i=I-tí:p^vs
^^soiT^n^Ji^^^iun^t^Tt^^^^ľs!^t?^!,1^' ^^rliLČt^lu^L^ô^i^r,.ÍTaÍ^ ?r!J?Í
^s301^ds^d^^Jho^čoTodlT6J4e^.d^^Tkyp^á'kp)l^Hrtivt^nk^^("ršZ  ^ldpsopo^ď'ailejl^
"ObČiansky zákonník") zaníká.

4' ,pr/UÍT^L^d?J^I?-:te!^i.'z,ml^p-udel.'UJue.ľľiskytova.teľovi sú,h1??na zverejneníeobsahu zmluvy
^c^tJJ^Or^ ^Ls^i ^l?ľ:"p?^a"?s^íi1?,é.ho_^rľ?ľÍU' _n^kol'ko ^Ineni Podľa tejto zmluvy
jeplnenin,_za verejné fínancie aobsah zmluvy nepodlieha ochrane zdôvodu ochrany obchodného
tajomstva. Tento súhlas udeľuje na dobu desíatich rokov.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňomjej podpísania obidvoma zmluvnými stranamí a úcinnosť dňom
nasledujúcim po dníjej zverejnenía v Centrálnom registri zmlúv podľa osobitného predpisu.

6. Poskytovater si vyhradzuje právo znížiť výšku dotácie z dôvodu nedostatku fmancných prostriedkov

rep'u?!^8 J ^u)^isl^lmi^a^)i^d^d^jmi^ttt?aeh^ ^^To" p^P^er^^Íofí^Í'cine^'peo^seldeÍ
prijímateľoví za vzniknuté výdavky, ani za prípadnú škodu.

7 ^^an^?JT!^n^li^^ÍI^C^?^,'iy?s!O^L^e!??f^!^éutoľ!oj?!n^uvo^iT.spr?v^
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z, z.
azákonač. 431/2002 Z.z.
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8. Ustanovenia tejto zmluvy možno zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, ato výlučne
vo forme písomného dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.

9. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch a obsahuje 2 prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy asú rovnako záväzné ako táto zmluva. Jeden rovnopis zmluvy dostane prijímateľ a dva
rovnopísy poskytovateľ.

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

Bratislava, 2 8 MAR, 2012 /^ ff^ ^XJt.v
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