
ZMLUVA č.14
o poskytnutí dotácic zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva

vnútra Slovenskcj republiky na rok 2015

uzatvorená podľa * 51 Občianskeho zákonnika, * Sa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtovýchpravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a zákona Č. 526/201 O Z. z. o poskytovanídotácií v pňsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v zneni neskorších predpisov(d‘atej len „zákon Č. 526/20 10 Z. z.“) (ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo: Pribinova ulica Č. 2
812 72 Bratislava

ičo: 00151866
DIČ: 2020571520
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK788 1800000007000180023

Zastúpené: gen. PaedDr. Tibor Gašpar
prezident Policajného zboru
na základe plnej moci č. p. PPZ-KA-V0-81-024/2013 zo dňa
06. novembra 2013

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

obec Kluknava

Sídlo: Kluknava 177,
053 51 Kluknava

IČO: 00329274
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a. s.
Cislo účtu: SK725600000000341 1989021

Zastúpená: Ing. Štefan Kováč
starosta obce Kluknava

(d‘alej len ‚.príjemca“)

(d‘alej len „zmluvné strany“)



Článokl
Predmet a účel mluvy

1.1. Poskytovatel‘ sa zaväzuje poskytnút‘ dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podl‘a ustanovení

Sazákonač. 523/2004 Z. z. azákonač. 526/2010 Z. z.

1.2. Príjemca sa zaväzuje použit‘ poskytnutú dotáciu na činnosf a aktivity predložené
poskytovateľovi v žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2015 na tinancovanie Činností
súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podYa 2 písm. d) zákona č. 526/2010
Z. z. Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie je záväzný do úrovne
kategórie, je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmtuvy a tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

1.3. Poskytovateľ v súlade so zákonom Č. 385/2014 o štátnom rozpočte na rok 2015
a na základe schváleného rozpisu záväzných ukazovatel‘ov štátneho rozpočtu na rok
2015 poskytne prijemcovi dotáciu v sume 9 000,- eur (slovom: deväftisic eur) (ďalej len
„dotácia“)jednorazovo na účel podřa 2 zákona č. 526/20 10 Z. z.

Článok II
Podmienky poskytnutia dotúcie

2.1. Podmienky na poskytovanie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri uplatňovaní,
navrhovaní a schval‘ovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie ajej zúčtovanie upravujú
ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/20 10 Z. z.

2.2. Príjemca prijima dotáciu uvedená v Čl. I bod 1.3. tejto zmluvy bez výhrad
a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.3. Poskytovatel‘ poukáže dotáciu príjemcovi bezhotovostne po nadobudnutí účinnosti tejto
zmtuvy na samostatný bankový účet zriadený na vedenie dotácie s čislom účtu
SK7256000000003411989021, ktorý je vedený vPrima banka Slovensko, a.s., kód
banky 5600 najneskör do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
a to formou kapitálového transferu v sume 9 000,- eur (slovom: devät‘tisíc eur)
na ňnancovanie schválených kapitálových výdavkov.

2.4. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných alebo mých ako
verejných zdrojov vo výške najmenej 5 % z celkových predpokladaných výdavkov
(celkových rozpočtových nákladov z popisu účelu dotácie, projektu žiadosti).

2.5. Dotáciu móže príjemca použiť na výdavky v rozpočtovom roku, v ktorom mu bola
dotácia poskytnutá. Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov
a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohód o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté príjemcovi ako bežný
transfer po 1. októbri rozpočtového roka a kapitálové výdavky, ktoré boll poskytnuté
prijemcovi ako kapitálový transfer a ktoré nebolo možné použif do konca prí slušného
rozpočtového roka, možno použit‘ do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka,
t.j. do 31. marca 2016.



Prijemca poskytnutú dotáciu eviduje v ůčtovníctve osobitne tak, aby účtovníctvo bobzrozumiteb‘né, správne, preukázateľné a úplné podl‘a ustanovení 8 zákona č. 431/2002Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“).
2.7. Príjemca berle na vedomie, že predmet obstaraný podľa tejto zmluvy z kapitálovýchvýdavkov zaeviduje do majetku a účtuje o ňam v súlade so zákonom Č. 431/2002 Z. z.a platnými postupmi účtovania; zároveň sa zaväzuje, že vlastnícke právo k majetkunadobudnutému z poskytnutej dotácie neprevedie na inú osobu počas doby jehoodpisovania a tento majetok bude po uvedenů dobu využívať na účel, na ktorý mu baladotácia poskytnutá.

2,8. Príjemca sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi najneskbr do 31. marca 2016vecné a finančně vyhodnotenie poskytnutej dotácie, za správnosť ktorého zodpovedáštatutárny orgán príjemcu. Vo vyhodnotení podpísanom štatutárnom orgánom príjemcuje príjemca povinný uviesť:
a) Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
b) výšku poskytnutej dotácie a variabilný symbol, pod ktoiým dotáciu prijal,c) účeL na ktorý mu bala dotácia poskytnutá,
d) výšku použitých peňažných prostriedkov z dotácie, v členeni podľa druhufinancovaných výdavkov na kapitálové výdavky a bežně výdavky podľa prílohy Č. 2,e) výšku výnosov z poskytnutej dotácie,
O výšku vrátených peňažných prostriedkov z poskytnutej dotácie,g) vecné vyhodnotenie projektu,
h) zoznam preukázateľne vynaložených výdavkov podpísaný štatutámym orgánompríjemcu, v štruktúre: dátum, číslo dokladu, pod ktorým bol výdavok v účtovnejevidencii zaúčtovaný, suma výdavku,
i) v prípade kapitálových výdavkov aj dokumentáciu o realizáeii projektu, napríkladfotokópiu zmluvy o dlelo, doklad preukazujúci, že pňjemca dotácie postupovalpri výbere dodávateľa služby v súlade 50 zákonorn Č. 25/2006 Z. z. o verejnomobstarávaní a o zmene a doplncní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,j)výšku ĺinančných prostriedkov použitých z vlastných alebo mých ako verejnýchzdrojov na spoluflnancovanie z celkových predpokladanýeh výdavkov,k) štatutárnym zástupcom podpisané a odtlačkom pečiatky opatrené vyhláseniepríjemcu, že dotácia bola čerpaná v súlade s podmienkami tejto zmluvy, že bolavyčerpaná v poskytnutcj výške a ak nie, že nevyčerpaná časť dotácie bala vrátenána príslušný účet poskytovateľa.

2.9. V prípade, že prijemca počas rozpočtového roka, v ktorom mu bala poskytnutá dotáciazistí, že dotáciu nepoužije vóbec, alebo nepoužije dotáciu poskytnutú ako bežný transferurČenú na mzdy, platy a sbužobné príjmy a ostatně osobně vyrovnania a odmenyvyplácané na základe dohúd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomerudo konca rozpočtového roka, je povinný bezodkladne uvedená oznámiť poskytovatel‘ovia sumu nepoužitých finančných prostňedkov vrátit‘ na výdavkový rozpočtový účetčíslo SK7881 800000007000180023 vedený v Státnej pokladnici, kód banky 8180,najneskör však do 10. decembra 2015. V prikaze na úhradu nepoužitých finančnýchprostriedkov použije príjemca variabilný symbol totožný s variabilným symbolom,pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijimateľu uvedie: „vratka_,dotacieRRRR“(RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáeiu príjemca pňjal). Avizo o vrátenínepoužitých finančnýeh prostriedkov zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresudotacie(minv.sk.



2.10. Použitie dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu se štátnym rozpočtom
Slovenskej republiky, ktorého spósob a termín určuje poskytovateľ na základe Pokynu
Ministerstva flnancií Slovenskej republiky na zúčtovanie finančných vzťahov
so štátnym rozpočtom za rozpočtový rok pre ústredné orgány štátnej správy,
príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové
organizácic a ďalšie subjekty, ktorým boji poskytnutá prostricdky zo štátneho rozpočtu.

2.11. Po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bota dotácia poskytnutá, najneskór
do termínu na odvod nepoužitých fnančných prostriedkov určeného poskytovateľom,
príjemca dotácie vráti nepoužité finančné prostriedky vyplývajúce zo zúČtovania
na bankový účet cudzích prostriedkov poskytovateľa Číslo
SK5681800000007000180031 vedený v Státnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím
variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal,
do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka dotacie RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok,
v ktorom dotáciu príjemca prijal). Nevyčerpané prostriedky sa nevracajú, ak ich suma
nepresiahne 5 eur (slovom: pať eur). Avizo o vrátení nepoužitých tnančných
prostriedkov zo zúčlovania príjemca zašle poskytovatel‘ovi len elektronicky na adresu
dotacie(1)minv.sk.

2.12. Príjemcaje povinný oznámiť a poukázať poskytovateľovi tnančné prostriedky získané
z výnosov z poskyrtiutých prostriedkov dotácie na príjmový rozpočtový účet číslo účtu
SK458 1800000007000179938 vedený v Státnej pokladnici, kód banky 8120, s použitím
variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom pod kterým dotáciu prijal, do
správy pre prijímatel‘a uvedie: „vynos_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok,
v ktorom dotáciu príjemca prijal), najneskór so zúčtovaním dotácie. Avízo o poukázaní
platby predloží príjemca poskytovaterovi len elektronicky na adresu dotacie(1minv.sk.

2.13. Príjernca zodpovedá za hospodárenie s poskytnutou dotáeiou aje povinný pri jej
používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnost‘ jej použitia.
Za hospodárenie s poskytnutou dotáciou zodpovedá štatutámy orgán prijemcu.

2.14. Pdjemca bede na vedomie svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona Č. 523/2004 Z. z.
Zároveň sa príjemca zaväzuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou dodržiavat‘ všetky
platné právne predpisy vzfahujúce sa na hospodárcnie s prostriedkami štátneho
rozpočtu.

2.15. Príjemca použije poskytnutů dotáciu podľa vopred stanoveného termínu plnenia
jednotlivých činností a aktivít dohodnutých medzi poskytovateřom a príjemcom.

2.16. Poskytovateľ je oprávnený kedykol‘vek kontrolou preverif správnosf vynakladania
dotácie u príjemcu. Na výkon kontroly použitia dotácie je oprávnený poskyiovateľ,

Ministerstvo Financií Slovenskej republiky a ďalšie štátne orgány v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Štátne orgány na výkon kontroly spósobu použitia
dotácie sa nadia osobitnými predpismi‘.‘

‘Zákon Č. 502/2001 Z. z. o fmanČnej kontrole a vnútornom audite no zmene a doplneni niektorých zákonov

v zneni neskoršich predpisov.
Zákon Národncj rady Slovenskej republiky Č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom ůrade Slovcnskcj

republiky v zteni neskoršfch prepisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších

predpisov.



2.17. Pnjemca sa zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateVovi zmeny ideitifikačnýchúdajov a predkladať účtovně výkazy a výročné správy o jeho aktivitách za obdobiečerpania dotácie.

2.18. Príjemca vyhlasuje, že na daný účel mu v roku poskytnutia dotácie v rámcischváleného projektu nebola poskytnutá má dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Článok Hl
Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

3.1. Ak poskytovateľ zistí, že príjemca porušil zmluvu tým, že poskytnutá dotáciu použilneoprávnene, alebo ich neoprávnene zadrtil, je príjemca povinný neoprávnene použitúalebo zadržaiiú sumu odviesť na účet, ktorý mu určí a oznámi poskytovatel‘. Obdobnev prípade pomšenia povinností ustanovených v ČI. II v bode 2.7. tejto zmluvy jepríjemca dotácie povinný zodpovedajúcu časť dotácie vrátit‘. Pri porušeni zmluvnýchpodmienok sa postupuje podľa * 31 zákona č. 523/2004 Z. z.

3.2. Prijemca sa zavUzuje, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel užposkytnutá dotácia z prostriedkov štátneho rozpočtu.

ČIánoklV
Zrušenie zmluvy

.

Táto zmluvuje možné zrušit‘;
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od tejto zmluvy. Poskyiovateľ má právo okámžiie odstúpit‘ od zmluvy,ak zistí, že príjemca porušil akékoľvek ustanovenie tejto zm1uvý ako aj v pripade.ak zaniknú dóvody poskvtnutia finanČných prostriedkov uvedené.Q tejto zmluve,ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňomdomčenia písomného odstúpenia od zmluvy príjemcovi.

ČlánokV
Záverečné ustanovenia

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu urČitú do 31. marca 2016 stým, že závazky príjemcuuvedené v Čl. II tejto zmluvy zostávajú platné i po skončení platnosti tejto zmluvy.

5.2. Táto zmluvu je možné meniť písomnými dodatkami.

5.3. Právne vzt‘ahy výslovne touto zmluvou neupravené sa nadia zákonom Č. 523/2004 Z. z.,zákonom Č. 526/2010 Z. z., Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznýmiprávnymi predpismi.

5.4. Táto zmhwa je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorýchposkytovateľ obdrží jedno (1) vyhotovenie a príjernca dve (2) vyhotovenia.

5.5. NeoddeliteFnou súčasťou tejto zmluvy sú;
a) príloha Č. I (rozpočet výdavkov flnancovaných z dotácie).



b) priloha Č. 2 (dotácia poskytnutá Ministerstvem vnútra SR).

5.6. Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnost‘ deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvu
zverejní poskytovatel‘.

5.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli ana znak
súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave dňa 10 V 2MT/ďO vč dňa Ii

gen. PaedDr. Tibor Gašpar Ing. Štefan Kováč
prezident Policajného zboru starosta obce Kluknava

odpis) (odtiačok pečiatky a podpis)

- r-I -


