/
Z M L II V A Č~. 44/TTI2()]3
o poskytnutí dotácic zo šh'ttncho rozpočtu Slovensl<cj republiky IIa .'ok 20 J3 na
zabezpečenie úloh prevencie kriminality
uzatvorená podľa zákona Č. 583/2008 Z. z. o prcvencii kriminality čl inej protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zť1konov ({lalej len "zákon (:. 583/2(}()8 L. Z. ")i
podľa zákona č. 523/2004 Z. z. () ľozjJočtov)'ch pravidlách verejnej sprúvy il o zmenc
a doplnení niektorých zákonov v zncni m~skorších predpisov (ďalej len" zákon č. 523/2004 Z.
z. "), podľa zákona č. 431/2002 Z, z. o účtovníctvc v znení neskorších predpisov (d'alej len
"zákon Č. 431/2002 Z. z. "), podľa zúkona č, 502/2001 Z. z. o Jlnunčncj kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zilkonov v znení neskorších predpisov ((lalej len
"zákon Č. 502/2001 Z. z, U) a podra uznesenia č. l/2013 k Jlnančnému zabezpečcniu aktivít
v oblasti sociálnej, viktimačnej a situačnej prevencie kriminality v 1'01(11 2013 z 3.
mimoriadneho zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
konaného di1a 28.3.2013 mcdzi:

Poskytovateľom:

Sídlo:
zastúpeným:
bankové spojenie:
číslo účtu:

IČO:

Ministerstvo vnÍltru Slovenskej I'cpubliky Obvod nf' Ílrad 'rrnava
KolI~írova 8, 91702 Trnava
Ing. Vladimír KrMky, prednosta
Štátnn pokladnica
7000180023/8180
00151866
(d'alej len "poskytova/el"')

a
Príjemcom:
Sídlo:
zastúpeným:
bankové spojenie:
číslo účtu:

IČO:
DIČ:

Mesto Sládkovičovo
Mestský' úrad, Fučílwva 329, 92521
Ing. Anton Szabó, primátor
Všeobecná úverová banka
3127406757/0200
00306177
2021006746

(ďalej

Sládkovičovo

len "prijenlca U)

Čl. I
Predmet a

1.

Poskytovateľ

účel

zmluvy

sa na základe tejto zmluvy zavazu]e poskytnúť príjemcovi finančné
prostriedky z rozpočtových prostriedkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -
Obvodného úradu Trnava z programu 06V - ochrana verejného poriadku, bezpečnosti
osôb a majetku podľa zákona č. 438/2012 Z. z, o štátnom rozpočte na rok 2013, podľa §
10 ods. I zákona Č. 583/2008 Z. z. a podľa uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky
pre prevenciu kriminality č. 1/2013 zo di1a 28. februára 2013 na financovanie výdavkov

projektu prevcncie krimillnlily )~()zšrrellic ké.lllwrovéllO Bystt'IllU éI vybudovilnie
monitorovacieho BlrediBkn v lllcBte Slúdkovlčovo"
(d~"ei len
dolú(!Í(/ "), v BlIml~
uvedenej v Č:Júnku II hod 1. tejto zmluvy.
JI

2. Príjemca Bn zavLizuje poskytnuté J1nančné proBtriedky pou:i.iľ maxim{lInc hm:podúl'l1c
a efektívne na účel určený v tejto zmluve v súlade s rozpočtom Iinančných prostriedkov
určených na l'ealizúeiu projektu, ktorý Ivod neoddditel'nú prílohu I~jto zmluvy.
3. Príjemca vyslovuje súhlas so sprncovaním osobných údnjov potrcbnýeh nn l'enJizticiu
tejto zmluvy a súčasnc vyslovuje súhlas so zvcrcjnením údajov vrMane osobných, ako sú
názov žiadateľa, adresa, IČ:O, názov projektu, celkový rozpočet projektu, pridelenú
dotácia a d'alšÍch skutočností podľa osobitného predpisu - napríklad zúkona č. 524/20 I O
z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ľJradu vlc:ídy Slovenskej republiky a zákonn č.
583/2008 z.
4. Žiadna skutočnost', obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nic je predmetom
obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti a pr(jeJ11ca cJottlcic berie na vedomie, že
táto zmluva je podľa čl. III zákonn Č. 546/20 lOZ. Z., klorým sa dopíl1a zúkon č. 40/1964
Zh. Občiansky zúkonník v znení neskorších predpisov II ktorým sa menia a dopÍľíajú
niektoré zákony povinne zvercjiiovanú. Zmluvné strany berú na vedomie, ž,e zmluva,
prípadne údaje z t~jto zmluvy budú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.
5. Príjemca súhlaSÍ, že poskytovatel'ovi poskytne výsledky zrealizovaného projektu
a poskytovateľ je oprávnený ich zverejniť, použiť v rámci svojej pôsobnosti a plnenia
úloh, najmä za účelom prezentácie prijatých opatrení na úseku prevencie kriminality. Za
týmto účelom sa prijímateľ zaväzuje, že v prípade ak výsledkom zrealizovaného projektu
bude dielo v zmysle zákona Č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a prá vach súvisiacich
S autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, poskytovateľovi
písomne udelí bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie diela, počas cel~j doby trvania
majetkových práv k nemu na území Slovenskej republiky a členských štátov Európskej
únie.
6. Príjemca sa zaväzuje, že bude prizývať poskytovateľa na jednotlivé aktivity, podujatia,
akcie, semináre, besedy, školenia, ktoré príjemca uskutočl1uje v rámci realizácie
podporeného projektu na prevenciu kriminality.
7. Príjemca sa zaväzuje, že pri svojej prezentácii podporeného projektu v médiách, tlači,
uvedie nasledovné: Projekt baf finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky
pre prevenciu kriminality".
)J

Čl. II

Výška dotácie a platobné podmienky

1.

Poskytovateľ

poskytne príjemcovi v roku 2013
10.000,00 EUR, slovom: desat'tisÍC.

finančné

prostriedky v celkovej výške:

Na vybudovanie kamerového systému, z toho
bežné výdavky vo výške O eur,
kapitálové výdavky vo výške 10.000,00 eur,

najneskôr do jedného mesiaca po podpísaní tejto zmluvy zmluvnými stl'tIlUllllí,
príjemcu č. ú. 3127406757/0200, vedený vo VŠeObCl:llcj úverovej banke.

2. Príjemca sa zaviizujc účelovo poskytnuté
použiť clo 31. decembra 2013.

finančné

il

lo IHl

prostriedky podl'a hodu l. tohlO

ú~cl

článku

3. Príjemca sa zavtizuje, že z vlastných zdrojov bude spolufinancovať nújmcncj 20 (%
výdavkov z celkového rozpočtu projektu, za vlnstné zclroje sa nepovažujú dOlúcie zo
štátneho rozpočtu získané z iných zdrojov.
4. Príjemca sa zaväzuje, že pri poskytnutí dot8cie nil.šej ako 80% zabezpečí rcaJiz<Íciu cíeľov
v zmysle schváleného projektu.
5. Účel použ.itia poskytnutej dotácie podl'a bodu 1. Č~lánku I zmluvy nic jc možné meniť.
Ak nie je možné poskytnutú dotáciu čerpať na účel určený v zmluve, prípadne aj čast'
dotácie, príjemca je povinný najneskôr do 15. dní od zistenia uvedenej skutočnosti
nepoužité finančné prostriedky obratom vrútiť poskytovatel'ovi, na účct č.
7000180023/S180 , vcdený v Štátnej pokladnici.
6. Príjemca jc povinný poskytnuté prostriedky štátneho rozpočtu, ako aj vlastné zdroje,
podľa bodu 1. tohto článku viesť na osobitnom účtc y banke.
7. Príjemca môže pri realizácii projektu a použití dotácie vykonať zmeny v jednotlivých
položkách a podpoložkách rozpočtu, pričom celková suma bežných a kapitálových
výdavkov musí byť dodržaná, u bežných výdavkov musí byť dodržaná aj celková suma
výdavkov za tovary a rovnako aj celková suma výdavkov za služby.
8. Nedodržanie účelu použitia poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu sa považuje
za porušenie rozpočtovej disciplíny podľa § 31 zákona Č. 523/2004 Z. z.
9. Poskytnutú dotáciu nemožno použiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.
časť poskytnúť fyzickej osobe alebo
právnickej osobe a na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
Príjemcovi, platiteľovi dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočet dane
z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu
uznaný za výdavok na projekt úhrada dane z pridanej hodnoty.

IO. Príjemca nic je oprávnený dotáciu alebo jej

11.

Poskytovateľ

je oprávnený počas realizácie overiť plnenie projektu a použitie
poskytnutých finančných prostriedkov v súlade s dohodnutým účelom použitia podľa Čl.
l bod 1. tejto zmluvy. Súčasne si vyhradzuje právo uskutočniť po ukončení a vyúčtovaní
projektu vykonať následnú finančnú kontrolu a overenie splnenia účelu projektu. Príjemca
predloží poskytovateľovi písomnú záverečnú správu o realizácii projektu, na ktorý mu
bola pridelená dotácia, v zmysle tab. č. 1 alebo Č. 2 a tab. Č. 3, 4, 5 a 6 do 31. januára
2014.

(:1. I JJ
Vyúčtovanie

po.,;Ii.ylnujých

finančných

prosj ricdli.ov

l. Príjemca predloží poskytovatcľovi písomne vyúčtovanie po~kytnutých !1naJ1čných
prostriedkov do 31. janu<Íra 2014 so stručným komentúrorn, priložcnými kópiIImi
účtovných dokladov, pel1ažným denníkom (len II sul~jcklov účíujťJcich v jednodlIchom
účtovníctve
zá/wn Č. 43 J/2002 Z. z. It), výkazom majetku a zúviizkov a účtovnou
závierkou a prípadne aj s d'alším Jilktografickým materiálom. Súčast'ou vyúčtovania bude
aj vyhodnotenie vlastných finančných prostriedkov vo výškc (1SpOľ1 20 %, použitých nn
spolufinancovanie projektu podľa Čl. l bod l. tejto zmluvy fi prehl'ady čerpania výdavkov,
ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
II

2. V prípade, ak príjemca počas kalendárneho roka, v ktorom mu bola clotúcia poskytnutú,
zistí, že finančné prostriedky nepoužije, je povinný bezodkladne oZľlílmiľ poskytovatc.ľovi
sumu nepoužitej dotácie a vrátiť ju na výdavkový rozpočtový účct číslo 7000180023/81 80
v Štátnej pokladnici, najneskôr však do 10. decembra príslušného roka. Po ukončcnÍ
kalendárneho roka, najneskôr však so zúčtovaním dotúcic, príjcmca vrúti ncvyčcrpanú
časť dotácie na bankový účet mimorozpočtový dcpozitný číslo 700018003l/8180
v Štátnej pokladnici. Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zašle
poskytovateľov i a odboru účtovníctva sekcie ekonOluiky Ministerstva vnútra SR. Príjemcu
v príkaze na úhradu do kolónky "správa pre prijímateľa" uvedie "vratka dotácie".
3. Príjemca je súčasne povinný oznúmiť a poukázať poskytovateľovi finančné prostriedky
získané z výnosov z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu na príjmový rozpočtový
účet číslo 7000179938/8180. Avízo o poukúzaní finančných prostriedkov získaných
prfjcmca predloží
z výnosov z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu
poskytovatel'ovi a odboru účtovníctva sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR
ncUneskôľ so zúčtovaním dotácie. Príjemca v príkaze na úhradu do kolónky "správa pre
prijímateľa" uvedie "výnos z dotácie".
4. Použitie finančných prostriedkov podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom
SR, ktorého spôsob a termín určuje pokyn Ministerstva financií SR na zúčtovanie
finančných vzťahov so štátnym rozpočtom pre ústredné orgány štátnej správy,
príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie
a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu.

ČI.

IV

Odstúpenie od zmluvy

1.

Poskytovateľ

odstúpi od tejto zmluvy, ak príjemca:
a) nedodrží povinné spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške aspoň 20 %
z celkových rozpočtovaných nákladov na projekt podľa § II ods. 2 zákona č.
583/2008 Z. z.,
b) nesplnil náležitosti podľa § II ods. 4 zákona Č. 583/2008 Z. Z., alebo sa dodatočne
zistí, že doklady preukazujúce splnenie týchto náležitostí boli sfalšované, nepravdivé
alebo neúplné,
c) nesplnil

preukázateľne

v plnom rozsahu schválený projekt,

cl) použije poskytnutú dolúcill na 1Iltrndu výdavkov ckollomick,:j kalegórÍC
platy, služobné príjmy íl ostatné osobné vyrovnanin,

Ó I O·,·

IVlzdy,

e) poskytne dotáciu alebo jej časť fyzickej osobc alebo próvniekej osobe alebo
poskytnutú dOlúciu použije na sphícHnic úverov, pô;/,ičiek il úrokov z prijnlých úverov
a pôžičiek.
2. Odstúpenie od zmluvy je
príjemcovi.

účinné

ch'íom

doručenia

písomnéllo odstúpenia poskylovHlcl'a

Ó. V
Záverečné

ustanovenia

1. Táto zmluvn sa uzatvára na dobu určitú odo d{w podpisu oboch zmluvných strún
do konečného zúčtovania dotúcie so štútnym rozpočtom, Konečným zúčtovanírn dotácie
so štátnym rozpočtom sa rozumie pripísanie nevyčerpaných poskytnutých finančných
prostriedkov podľa Čl. III bod. 2 zmluvy na účet poskytovatcľa, V prípade, že príjemca
vyčerpal všetky poskytnuté f1nančné prostriedky podl'a Čl. II bod, J zmluvy, konečným
zúčtovaním dotiicie so štútnym rozpočtom sa rozumie doručenie písomného vyúčtovania
poskytnutých finančných prostriedkov príjemcovi.
2. Použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu môže byť predmetom kontroly
podľa zákona Č. 502/2001 Z. z, o finančnej kontrole a vnútornom auditc a o zmene Ll
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 písm. a) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č, 39/1993 Z, z. o Najvyššom kontrolnom úrade SfZ
v znení neskorších predpisov,
sa zaväzuje pri
dodržiavať všetky predpisy

3, Príjemca

hospodárení s poskytnutými finančnými prostriedkami
vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami štátneho

rozpočtu,

4. Príjemca je povinný vrátiť celú dotáciu poskytovatel'ovi v prípade, ak:
a) nedodrží povinné spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške aspoI1 20 %
z celkových nákladov na projekt podľa § 11 ods. 2 zákona Č. 583/2008 Z. Z.,
b) nesplnil náležitosti podľa § II ods. 4 zákona Č. 583/2008 Z. z., alebo sa dodatočne
zistí, že doklady preukazujúce splnenie týchto náležitostí boli sfalšované, nepravdivé
alebo neúplné,
c) použije poskytnutú dotáciu na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 - Mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,
d)

5.

poskytne dotáciu alebo jej časť inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe alebo
poskytnutú dotáciu použije na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov
a pôžičiek.

Neoddeliteľnou súčasťou

tejto zmluvy je

účtovná

závierka príjemcu za

účtovné

obdobie

roku 201
6.

Akékoľvek

zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného
dodatku k tejto zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

"
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z klorých kllŽdú zmluvnú stnI/li!
dostane dve vyhotovenia.
8.

9,

Právne vzťahy neupravené touto i'.mlllvou sn rindiu pl·ísJlI.~n)/l11i lISlill10VcI1iallli zúkontl
Č. 583/2008 Z. 7,., zM-:ona č. 523/2004 /" z, (1 uslanovellinmi OSlntllýeh pľÍf'lušných
všeobecne závtiznýeh právnych predpisov,
Táto zmluva nadobúda platnosť dií.om jej poclpif'lI obidvoma zmluvnými stranami cl
účinnosť dôom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CcnLrúlnom registri zmlúv, ktorý
vedie lJrad vlády SR, v súlade so zúkol1om Č. 546/20 lOZ, Z., ktorým sn dopíil11 zúkon
Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, II ktoľ)/mi sa menia
a dopÍľíajú niektoré zákony,

1 7 júN 2013

V Trnave, d11tl

/

-

poskyto vateI'

/

