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ZMLUVA
o poskytnutí

dotácie na podporu kultúry národnostných
číslo: 1329/2012

uzatvorená
podľa § 51 zákona
nadväznosti na ustanovenie § 8a
o zmene a doplnení niektorých
poskytovaní dotácií v pôsobnosti
zmluvnými
stranami označenými

menšín

Č. 4011964

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v
zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a
zákonov v znení neskorších predpisov a zákon Č. 524/2010 Z. z. o
Úradu vlády Slovenskej republiky (d'alej aj len ako "zmluva") medzi
ako

Poskytovateľ:

Úr"ad vlády Slovenskej republiky

Sídlo:
v mene ktorého koná:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďa Jej aj len ako "poskytovateľ")

Námestie Slobody l, 813 70 Bratislava 1
Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
00151513
Štátna pokladnica,
Bratislava
7000060195/8180

a

Mesto Sládkovičovo

ľrijímatd':
Sídlo:
v mene ktorého
IČO:

koná:

~~nko,vvé spojenie:
(Islo úctu
(ďalej aj Icn ako "pri] irnareľ")

Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
Ing. Anton Szabó
00306177
0200 VÚB, a.s.
18028132

Ó~ínol{ l.

Predmet zmluvy
l. Predmetom tejto zmluvy je úpravn zmluvných podmienok, práv II povinllost! zmluvných strúlI pri
poskytnutí
dotácie 11<1 podporu progrnmu lJrndu vlády Slovenskej republiky (d'nlc] ICIl Ilko .,t'Jmd
vlády") s názvom Kultúra národnostných
mcušln 2012 v sume l O()() t: (SlOVOIlI: [edentislc eur), ktoré
sa prijímate!' zaväzuje použit' v plnej výške na realizáciu projektu Predstavenie
.J6kaiho divadla S~lri
bíró v Sládkovičove -- pr-íprava a realizácia hosťovania profesionálneho
národnoxtuého
divadla
(KNM-1361/2012/1.1.3) (ďalej aj len ako "projekt").
2. Poskytovateľ
sa zaväzuje
poskytnúť
dotáciu
zo štátneho
rozpočtu
Slovenskej
republiky
prostredníctvom
kapitoly
Úradu vlády Slovenskej
republiky
podľa ustanovení
§ 8a zákona
Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len ako "zákon o rozpočtových
pravidlách")
a zákona Č.
524/2010 Z. z. o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov (ďalej .len ako "zákon Č. 524/2010 Z. z.").
3. Prijímateľ
prijíma dotáciu podľa čl. l odsek J tejto zmluvy bez výhrad
a v plnom rozsahu,
a zaväzuje sa dotáciu použiť výlučne na úhradu bežných výdavkov s účelovým určením zachovania,
vyjadrenia,
ochrany a rozvoja identity a kultúrnych
hodnôt národnostných
menšín na realizáciu
projektu,
v súlade
so schváleným
štruktúrovaným
rozpočtom
projektu
a komentárom
k
štruktúrovanému
rozpočtu (ďalej len "štruktúrovaný
rozpočet"), ktorý tvorí prílohu č. J tejto zmluvy.
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Článok II.
Podmienky poskytnutia a použitia dotácie
dotácia je účelovo viazaná a prijímateľ sa zaväzuje použiť ju v zmysle
() rozpočtových
pravidlách výlučne na účel, ktor)' je uvedený v čl. L tejto zmluvy
projekt na svoju vlastnú zodpovednosť.

l, I'oxkytuutá

l'oskytovatcľ
je povinný poukázať
finančné
hczhotovostuým
prevodom na účet prijímateľa
dni od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
1. l'rij í IIIHter sa zaväzuje financovať
vo výške 9 '1., z celkového rozpočtu
II.

§ 19 zákona
a realizovať

prostriedky
uvedené v čl. 1. ods. l tejto zmluvy
uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 30 kalendárnych

projekt aj z v lastných zdrojov
projektu, vo výške 100 EUR.

alebo

iných zdrojov

najmenej

Poskytnutú
dotáciu v zmysle čl. 1 ods. I tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť najneskôr do
11,12.20 12 (ďalej len ako .Jehota na použitie dotácie") podľa schválených
nákladových
výdavkov
štruktúrovancho
rozpočtu.

~, Prijlnurtcľ, né! ktorého sa vzťahujú
ustanovenia
q 6 íl 7 zákona Č. 25/20()() Z, z, () verejnom
()h,~lnl'úvnllí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen] ncskoršlch predpisov je pri čerpaní
d(lll'n:ie povinný postupovať v zmysle citovaného zákona.
ú,

l'rijlmulcľ je povinný pri informovaní masmédií o projekte II pri spoločenských
nkciách konunýcl:
v súvislost: s týmto projektom alebo inej jeho propagácii uviesť, že bol spolufinnncovnný
l. dotácie
Uradu vlády Slovenskej republiky. To sa nevzťahuje na projekty realizované pred dňom podpísnnia
tejto zmluvy.
Prijímateľ
je povinný
minimálne
15 dní pred realizáciou
projektu poslať
poskyrovateľovi
pozvánku alebo oznámenie o uskutočnení projektu s uvedením programu a miesta
realizácie projektu v slovenskom jazyku na adresu splv _nm@vlada.gov.sk,
v ktorom uvedie aj
číslo tejto zmluvy. Pozvánka musí byt' zreteľne označená textom: "Realizované
s finančnou
podporou
ľJrac!u vlády SRprogra In Kultúra
národnostných
menšín
2012". V prípade
elektronických
nosičov je prijlmntcľ povinný oznnčiť každó vydanie zvukového/multimediálneho
nosičn I.rc:lL:l'n te-xtom: ••Rénlil.ovlln6 s !innu ~n()1I podporou tlrudu vlády SI{
program Kultúrn
nt'lI'lldl1\1:;(II,)'l:hII!C'lIšíll 2012". To xn ncvzí'nhujc un prijínuucľ«, kt()!')1 rcnlizovnl projekt pred dňom
p(HlpfslIllllI fc.illl vmluvy,
.
<

(:I áno I{ III.
Spôsoh a obsah vyúčtovania
l,

dotácie

Pri,jíJlllltél'.i~ pnvilln)' znslať vyúčtovanie
projektu v jednom originálnom vyhotovení
v týchto
!chIllII 'Il:
II) dl) 1\, de .cmbra 2012, ak sa projekt realizuje
alebo ukončuje do 30.09.2012
ll) dp 31, jnnuám 2013, ak sa projekt realizuje alebo ukončuje v štvrtom štvrťroku 2012
(d'n k:í len ako "lehota na vyúčtovan ie dotácie").
Pl'cdln/,0nie úplného <l správneho vyúčtovania je jednou z podmienok pre poskytnutie dotácie v
IIIISk·dlljÚt:ic.:ll rozpočtových rokoch.
Pl'i,iílililtCI'.i~ povinný pripraviť vyúčtovanie
dotácie tak, aby obsahovalo všetky listinné dôkazy
pr .ukuzujúce účel použitia dotácie a dokazujúce skutočnosti vzťahujúce sa na použitie dotácie.
il) vecné vyhodnotenie
dotácie musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
• l.:'tvcreČn{1 správa o realizácii projektu s podrobným zhodnotením účelu, zamerania a priebehu
realizácie projektu (kultúrnej aktivity)
• II prípade
celoštátnych postupových súťaží umeleckej tvorivosti menný zoznam účastníkov a
(ICCIlCI1)lch
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• v prlpadc elektronických nosičov a audiovizuálnej tvorby priložiť dva kusy CD, OVO alebo
1\ V dil:ln
• v prlpudu kultúrno-vzdelávacích
táborov, odborných seminárov a konferencií menný zoznam
i"l'lIslllíkov
• v prlpudc výskumu záverečná správa v štátnom jazyku (v rozsahu min. 10 strán), vedecká
WHlill, ulcbo iná forma zodpovedajúca
príslušnému
predmetu výskumného
procesu (napr.
rl )llHlllk ruucntácia,
videodokumentácia,
audiodokumentácia,
hudobná
transkripcia,
vyhodnotenie dotazníkov a pod.),
h)

cl

l.

tiilllll~IIÚ vyúčtovanie
dotácie a spolufinancovania
vypracované
v súlade so zákonom č .
., \ 1/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov s predložením
písomného
prehľadu
a čitatel'ných
fotokópií
dokladov
preukazujúcich
použitie
dotácie
a
HPDllIl'illllJlCOvania, ako sú najmä: daňové
doklady - faktúry, pokladničné
doklady s
nllk/,ilm;ťullli
podl'a § 71 zákonač.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
nvxkoršich predpisov, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, objednávky, dodacie listy, preberací
pl'lllokt l, výpisy z účtu o prijatí dotácie, výberoch, bezhotovostných
platbách a pod. Súčasťou
1'1,11111 čuého vyúčtovania je tiež
11/1) celková
rekapitulácia
výdavkov
s vyčíslením
výšky celkovej
vyčerpanej
sumy
/, poskytnutej
dotácie, z vlastných zdrojov a iných zdrojov, a s uvedením výšky celkovej
vyčcrpancj sumy za projekt,
hh l rozdelenie dotácie na bežné a kapitálové výdavky;
h 'l predloženie písomného vyhlásenia príslušného zodpovedného
zamestnanca
prijlmatcľa o
Illl'lllÚIJlcj II vecnej správnosti vyúčtovania;
hd) uvedenie miesta, kde sa nachádzajú originály všetkých dokladov súvisiace s projektom
II prij ímatcľa.
prijímutc!', na ktorého sa vzťahujú ust. § 6 a 7 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
<l() zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovje
povinný predložiť
dokumentáciu z použitého postupu verejného obstarávania (§ 21 ods. 3 cit. zákona).

Spn'IVJlOS( údnjov uvedených
vo vyúčtovaní
zodpovedá
j11)r;kyl!H11.i dO!(I\:i· II šllllutÍ!!'!ly :t,ÚStupl.,:lI pťijlllU1k.l'n,

/,/1

osoba,

ktorá podpisuje

vyúčtovanie

. <:llÍnol( IV.

Koutrola
l.

použitia doh\dc

H

sankcie

1\!lIlII'ldll dtldl"II11lli I'u:t,snhll dotácie, účelu dol{leit: (\ ďalšlcl. podmienok dohodnutých v zmluve
id\(I l" rijll'ľ1VlillHt
i vyúč fOVHIl iII II vecnej rca 1 il.{,cie projektu je oprávnený vykonal' zarncst nancc
PPI k.\'lnvlll~1rfl II kontrolnýcl,
orgánov -Slovcnskcj republiky
(ďalej len ako "zamestnanec")
\' 1111,v':I", dd,nllťl \, 502/200 I Z. l .. o finančnej kontrole II vnútornom audite a o zmene a doplnení
nkktill'Ýl'll tflkollilv v zncnl neskorších predpisov. Prijímatel' sa zaväzuje umožnil' zamestnancom
\')'1-1111pri \h\,'~.II\').in následne] kontroly podľa predchádzajúcej
vety.
p, iillilllll'I'.i~' povinný vrátiť poskytovateľovi:
II)
dpI/kill alebo jej časť, ktorá nebola použitá na účel dohodnutý v čl. l. tejto zmluvy,
h) dplilcilllllehojej
čast', ktorú nevyčerpa I do výšky poskytnutej dotácie,
c ) dolt'l 'iII nlcho .i~j časť, ktorá nebola použitá na dohodnutý účel uvedený v čl. l. Tejto zmluvy
/. d\lv()du, že voči majetku prij ímateľa je vedené konkurzné konanie, prijímateľ je v konkurze,
v reštrukturalizácii,
hol voči prijírnateľovi
zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre
IInlnslllluk majetku, prijímateľ je v likvidácii alebo je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,
ti)
dOIí'it'ill, uk sa preukáže, že v žiadosti o poskytnutie dotácie alebo v dokumentoch, ktoré sú jej
príloltlllľli uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje.
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1"ivilll\P"t' prijímateľa
vrátiť poskytnuté
finančné prostriedky
sa vzťahuje
aj na prípad, ak
IHI'-.k\'!c)vlIll:1' I.istí skutočnosť
podľa predchádzajúceho
odseku zpredloženého
vyúčtovania.
1',1\ illlll)SI' sn vzťahuje na vrátenie takej výšky finančných prostriedkov, ktorú vyčísli poskytovateľ
\)/1
n'd,llIdl: zistených nedostatkov. Prijímateľ je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky do 15
k dl'lltlľll'lIycl1 dní odo dňa doručenia písomnej V)'zvy poskytovateľa
na vrátenie dotácie, v ktorej
")'I'I:;li pl'l'SIn'1 výšku finančných prostriedkov.
,l

1'111~ll'il'dky '/. dotácie, ktoré je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi:
ii)
v priebehu rozpočtového
roka 2012, je povinný vrátiť na výdavkový
účet úradu vlády
(\ 7()()()()()()195/8180 s uvedením V-symbolu ,,021" a zároveň zašle ekonomickému
odboru
úrndu vlády avízo o platbe,
il) IIlI skončen í rozpočtového
roka 2012, je povinný vrátiť na depozitný účet úradu vlády
l'. 7()()OOC!0208/8180 s uvedením V-symbolu ,,021" a zároveň zašle ekonomickému
odboru
úrndu vlády avízo o platbe.

')

l'I'i,illliHlc.:!'.i1: povinný vrátiť poskytovatel'ovi
všetky výnosy (rozdiel medzi čistým úrokom
v/uikuutý.»
'/.0 sumy pridelenej
dotácie po odpočítaní alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu
jll'iiillllllCl'u, prípadne celého poplatku) z prostriedkov, ktoré boli pripísané na jeho účet, nakoľko
\W\II sú príjmom štátneho rozpočtu v zmysle § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových
pruvidlúch.
l'rijimateľ vráti výnosy na účet Č. 7000060152/8180
s uvedením V-symbolu ,,021"
1I11,illl::,k{\1'
do l:; kalendárnych
dní od uplynutia lehoty na vyúčtovanie
dotácie a zároveň zašle
\'I,!III!lllIk~k~l11tl odboru úradu vlády avízo o platbe.

(i

Nc.lodržnnic
1\

dohodnutých
podmienok
sa povazuje za porušenie finančne]
sankciárn podľa ustanovenia § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.

disciplíny

zmluvne

hI/dL' pudlidwť

Článok V.
Zmena podmienok použitia a vyúčtovania dotácie
IllIIIIVII." strully hen', 111\vedomie. I.t: účelové určenie projektu nemožno zmeniť u o ostatných
i!\WI\I\d,
Pi'Il\t;ldU it podmienul, l)(lul,itin 1\ vyúčtovnuin dotácie I'()/.hodlljc poskytovntcľ nn základe
I1hi11l1l1l'ln (ld'v(1dl1t'II~.i '.illdOSli prijímnrcťu l,ií~llInc.i najneskôr 20 dni pred uplynutlm lehoty nn
Ihlllll(i0. 11k nlc ] \ u, tlill\lVCll6 Inak. .
1'1 !l1I1I1\1t'1'it' 1II\I'I'I\lI\I,'ny vykoruu' zmenu štruktúr)' výdavkov do 15'01 v rámci jednotlivých
položiek
&11,t!,II'IIí1vlmŕhu l'O/,pO tu projektu, pričom celkovú výška kapitálových
a bežných výdavkov musí
hyl' Illl'llO\ltIIlÚ; V IIIJllI(1 prípade sa nevyžaduje dodatok k tejto zmluve. Zmena štruktúry výdavkov
V\ F.t'i nku I j'XI v nunci jednotlivých
položiek štruktúrovall6ho
rozpočtu je možná ICII na základe
pl~!!l\illl·llI\ dlldltl"U k zmluve.
( , Iliítl!Il' ldi/Vii projektu rozhoduje
JI!,'d Il'nlidll'ioll projektu.
,l

poskytovateľ,

1111l'IIII Pildll\il'1I0k uvedených v zmluve je možná
IHlkllll' Ilie ,k v I.IIIIuvc uvedené inak.

ak je žiadosť

o zmenu predložená

len na základe

písomného

aspoň

dodatku

14 dní

k zmluve,

Článok VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
()III~IV f111dlllil'lIky 11<1poskytovanie
dotácií, hospodárenie
s dotáciou, postup pri uplatňovaní,
lIil\ rl 1\1\11\ 1\ 1 il schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie ajej zúčtovanie upravujú ustanovenia
/lÍ1\CIIlH
II 1'<1/.I'Cll'IC1výchpravidlách a zákon Č. 52412010 Z. z .. Ostatné vzťahy, ktoré nie sú upravené
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'\ ',II!\
IIliti,

II(' "

kjlll zmluve, sa riadia Občianskym

zákonníkom

v platnom

znení, ak nie je ustanovené

/1111'11111111slrilllC prijímateľa vrátane zmeny kontaktných
údajov, štatutárneho
orgánu, bankového
~!ll1lt'lIill Íl' prijimntcl' povinn)' do 14 dní odo dňa jej vzniku poskytovatel'ovi
písomne oznámiť.
I'\I'~I,) 1\IVil1cľ si vyhradzuje
právo znížiť výšku dotácie z dôvodu nedostatku
finančných
kdl,ll\! v rozpočte v súvislosti s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom
financií
',111\l'11~I\l'i republiky. V takomto prípade poskytovateľ
nezodpovedá
za. vzniknuté náklady, ani za
/llllli\dllt'! ~klldlJ,
I'III~II

1111I11\'IIC xtrtuty sa dohodli, že adresou poskytovateľa
na doručovanie
žiadostí,
oznámení,
\ \ 11t'1'IVl1llÍn1\ inýcl: písomností podl'a tejto zmluvy je Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca
vlády
SH pil' liI'll'(ld/l\lstllé menšiny, Námestie slobody 1,81370 Bratislava.
'\ (Ih l!iI t~:jill /,1111
IIvy je možné meniť alebo doplňať len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných
!ilílll1. il lo ľOl'l11011očíslovaných
písomných dodatkov, ktoré budú neoddelitel'nou
súčasťou tejto
IllIIIIV)',

rl

N{IIHhklill·l'llIJII súčasťou
lill\livfI

ic vyhotovená

tejto zmluvy je príloha

v 6 rovnopisoch,

Zll

l Štruktúrovaný

rozpočet

z ktorých 2 dostane prijímate!'

li I mlu Vil 1I11(11)111'l(la
platnosť dňom jej podpísania
IIfl"ll'dl! i(11'0111pil dn i jej zverejnenia v Centrálnom
l)

Č.

projektu.

a 4 poskytovateľ.

oboma zm luvným i stranám i a účinnost' dňom
registri zmlúv vedenom tj radom v lády SR,

/lIdll\ IIl' struny vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzavrieť túto zmluvu, ako aj spôsobilost' k
1,t'IVI'liIlL'illlprávnym 1'lkon0I11 nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená.
Zmluvné struny
\ \'hIJl<)",il'l, /.;.~. ~;i zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli il na znak súhlasu ju vo vlastnom mene
IHlIlpi~II.i\t.
puskytovatcľa:

rv1t'llíl

IIIJ" Igol' h:d .rič

Za prijímateľa:
Meno:

Ing. Anton Szabó

luukcia:

prirnútor

/'odpi.,

{V~

nút 11111:
JI.OB.2012
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PRÍLOHA K ZMLUVE
o poxkytnuti

dotácie na podporu kultúry národnostných
číslo 1329/2012

ŠTRUKTUROV ANÝ ROZPOČET
(bežné výdavky)
nic Jókaiho divadla Sárí bíró v Sládkovičove
'l I~!II\ 1'111J»ldlll'II-(I.~lilvt.:
Cena
Jednotka
1>'1\ VÝ' Iavku
za jednotku v €
A
l'fl7ndovnlll\ dol1rciu od ÚV SR
x
x
1I~lillIl\\ \')'clnvl()', odmeny
illl/Ol'l"!!

il ~Iu]'hy súvisiace

\IIH4\h'í'lIOII
li

hd,"J'kl

IHťlli~tllIl Sl'tl~'

.

._~~

v'l '1 Inovatech

,"!POLII
Fillllll~lI«

Výdavky
spolu v €
X

s

~I(IIpilHI

V!ii~IIt(·'1.dro.lt·

,

Počet
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dohodnutú cena predstavenia spolu s dopravou a technikou
bude uhradená časť ceny vo výške 1000 Eur.
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jedinú súla. ktorú technickými parametrami a kapacitou vyhovuje na
il' (1IIInl() prcdsta Wf) ia je v TI lnovatech, je potrebné uhradiť nájom za túto sálu, ktorý
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