\

Císlo spisu: OU-NR-O0-2017/00l583

ZML

U VA č. 62lNR/2016

o poskytnutí dotácic v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej

republiky na rok2017

l3 zákona č. 583/2008 Z. z.

o prevencii kriminality a inej protispoločenskej
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,zákon č. 5B3/2008 Z. ,.") a § 5l zákona č. 40l1964 Zb. Občiansky zákonníkv znení neskorších
predpisov, a podl'a uznesenia č. l k projektom a poskýnutiu dotácií zo štátneho rozpočtu na ich
financovanie zo zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality konaného
dňa 19. decembra. 2016 medzi zmluvnÝmi stranami:

uzatvorená podl'a §

činnosti a o zmene

a

Poskytovatel'om:
Sídlo:
zastúpeným:

ICO:
bankové spojenie:

čísloúčtu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Okresný úrad Nitra
Stefánikova trieda 69,949 0l Nitra
Ing. Karolom Borikom, MBA, prednosta
00l

5 l 866
Štátna pokladnica

SK78 8l80 0000 0070 0018 0023

(d'alej len,, poskytovaíe ť " )
a

Príjemcom:
Sídlo:
zastúpeným:

IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
čísloúčtu:

obec Marcelová

Námestie slobody 1199,946 32 Marcelová
Ervinom Vargom, starosta
00306550
2021046687

VUB,

SKl2

a. s.

0200 0000 0029 5791 3657

(d'alej len,, príjemca " )
(d'alej len ,,zmluvné slrany")

čt.l
Predmet a účelzmluly

l.

Posky,tovatel'sa na základe tejto zmluvy zavázuje poskynúťpríjemcovi finančnéprostriedky
z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Nitra z programu 0D6070l .33096 podl'a zákona č. 35712016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017,
podl'a § l0 ods. 1 zákona č. 583/2008 Z. z. a podl'a uznesenia č.1 zo zasadnutia Rady vlády

Slovenskej republiky pre prevenciu kriminaliíy zo dňa l9. decembra2016 na financovanie
výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality .,Dobudovanie kamerového systému
v obci Marcelovú" v sume uvedenej v článku lI bod l tejto zmluvy.

2.

Prí|emca sa zavázuje poskytnuté finančnéprostriedky použit' hospodárne a eíěktívne na účel
určený v bode l v súlade s rozpočtom finančných prostriedkov určených na realizáciu
projektu. ktorý tvorí neoddelitel'nú prílohu tejto zmluvy.

J.

Príjemca vyslovu.je súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto
zmluvy a súčasnevyslovuje súhlas so zverejnením údajov vrátane osobných, ako sú názov
žladatel'a. adresa, IČO, názov projektu, celkový rozpočet projektu, pridelená dotácia
a d'alších skutočností podl'a zákona č. 583/2008 Z. z. a iných osobitných predpisov.

4.

Žiadna skutočnost'. obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy. nie.ie predmetom obchodného
tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti a príjemca dotácie berie na vedonlie, že íáío zmluva je
podl'a čl. III zákona č.546120|0 Z. z., ktorym sa dopíňa zákon č.40l1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopína;n niektoré zákony,
povinne zverejňovaná. Zmluvné strany berú na vedomie. že zmluva bude zverejnená
v Centrálnom registri zmlúv.

5.

Príjemca súhlasí.že poskytovatel'ovi poskytne výsledky zrealizovaného projektu

je oprávnený ich zverejniť. použiťv rámci svo_iej pósobnosti a plnenia úloh,
najmá za účelomprezentácie prijatých opatrení na úseku prevencie kriminality. Za íýmto
účelomsa príjemca zavázule, že v prípade, ak výsledkom zrealizovaného projektu bude dielo
v zmysle zákona č. 18512015 Z. z. Autorský zákon v znení neskoršíchpredpisov,
posky,tovatel'ovi písomne udelí bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie diela počas ce|ej
doby trvania majetkových práv k nemu na územíSlovenskej republiky a členských štátov
Európskej únie.
a poskYovatel'

6.

Príjemca sa zavázt$e. minimálne 5 pracovných dní pred realizáciou podporených aktivít
zaslat' prís|ušnémuokresnému úradu v sídle kraja a Rade vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality (rvpk@minv.sk) e-mailovú informáciu o plánovaných aktivitách
projektu, a že bude prizývať posky,tovatel'a dotácie na jednotlivé aktivity, podujatia, akcie.
semináre, besedy, školenia, ktoré príjemca uskutočňuje v rámci realizácie podporeného
projektu v oblasti prevencie kriminality.

7.

V prípade nedodržania povinností a podmienok tejto zmluvy, ktoré sa považujúza porušenie
finančnej disciplíny vzmysle zákona č.52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,zákon č. 52312004 Z. z.").sa pri určenívýšky sankcie postupuje podl'a ustanovení tohto

zákona. Za nedodňanie povinností a podmienok sa považuje aj nerealizovanie verejného
obstarávania v zmysle zákona 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorych zákonov v znení neskoršíchpredpisov, zaktorych nesplnenie sa ukladajú sankcie
ako organizácii tak i zamestnancovi.
8.

Príjemca sa zavázuje, že pri prezentácii podporeného projektu v médiách alebo v tlači
všetky výstupy projektu (napríklad publikácie, bulletiny. pozvánky, prezentácie, plagáty
a podobne) označílogom Ministerstva vnútra Slovenskej repub|iky a nasledovným textom:
,,Projekt bol Jinančne podporený Radou vlády Slovenskej republilq,pre prevenciu
kriminality".
a

čI. tt

Výška dotácie a podmienky posk_vtnutia dotácie
l

.

Poskytovatel' poskytne príjemcovi v roku 2017 finančnéprostriedk1, v zmysle schváleného
projektu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy a štruktúrovanéhorozpočtu a komentára
k nemu, uvedeného v prílohe č. 2 tejto zmluvy v ce lkovej vý,ške:

l0.000
z

toho:

EUR, slovom

: .........Desaí'tisíc

bežnév}davky vo výške .................... eur,

kapitálové výdavky vo výške ......,10.000...... eur,
najneskór do jedného mesiaca po podpísaní tejto zmluvy zmluvnými stranami, a to na účet
príjenrcu SKl2 0200 0000 0029 5791 3657 vedený vo VUB, a. s..

l

2.

Príjemca sa zavázuje účelovoposkytnuté finančnéprostriedky podl'a bodu
zmluvy použit'najneskór do 3l. decembra 2017.

3.

Príjemca sa zavázule, že z vlastných zdrojov bude spolufinancovať aspoň 20 %o výdavkov
z celkového rozpočtu projektu. za vlastné zdroje sa nepovažujú dotácie zo štátneho rozpočtu
získanéz iných zdrojov.

4.

Príjemca sa zavázuje, že pri poskytnutí dotácie nižšejako 80 oÁ zabezpečí realizáciu ciel'ov
v zmysle schváleného projektu.

tohto článku

5. Účel použitia poskytnutej dotácie podl'a bodu l. čl. I tejto zmluvy nie je možnémeniť. Ak
nie je možnéposkytnutú dotáciu čerpaťna účelurčený v zmluve, príjemca je povinný

najneskór do l5 dní od zistenia uvedenej skutočnosti nepoužitéfinančnéprostriedky vrátiť
posky,tovatel'ovina účetpodl'a čl. III bodu 2tejto zmluvy.

l.

6.

Príjemca je povinný poskytnuté prostriedky štátneho rozpočtu podl'a bodu
zmluvy viesť na osobitnom účtev banke.

7.

Príjemca móže pri realizácii projektu a použitídotácie vykonať zmeny v rozpočte na
jednotlivých položkách a podpoložkách rozpočtu platnej ekonomickej klasifikácie len
s písomným súhlasom poskytovatel'a, pričom celková suma bežných a kapitálových

tohto článku

výdavkov musí by' dodržaná.

8.

Nedodržanie účelupoužitia poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu sa považuje za
porušenie finančnej disciplíny podl'a § 31 zákona č.52312004 Z,z.

9.

Poskytnutú dotáciu nemožno použiťna úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 640 -Bežné
transfery (napr. PN, odchodné. odstupné a pod.).

l0. Príjemca nie je oprávnený dotáciu alebo jej časťposky,tnúť fyzickej osobe, alebo právnickej
osobe, alebo na splácanie úverov, póžičiek aúrokov zprilatých úverov apóžičiek alebo na
podnikanie, ak nejde o činnosť,ktorá je predmetom schváleného projektu. Príjemcovi,
platitel'ovi dane z pridanej hodnoty, ak si móže uplatniť odpočet dane z pridanej hodnoty,

nemóže byt' pri zúčtovanídotácie poskYnutej zo štátneho rozpočtu uznan, za r,ýdavok na
projekt úhrada dane z pridanej hodnoty.

ll.

Poskytovatel' je oprávnený počas realizácie overit'p|nenie pro.jektu a použitic poskrtnutých

íinančnýchprostriedkov v súlade s dohodnutým účelompoužitia podl'a čl. l bod l. tejto
zmluvy. Súčasnesi vyhradzuje právo počas realizácie pro.iektu, ako aj po ukončení
avyúčtovarlípro_jektu, vykonať finančnúkontrolu na mieste aoverenie plnenia. ako a.|
splnenia účeluprojektu.

l2. Príiemca je povinný na žiadosť poskYovatel'a, alebo iného orgánu oprár,ncného na výkon

kontroly podl'a osobitného všeobecne závázného právneho predpisu. preukázat' účelpoužitia
dotácie poskltnutej zo štátneho rozpočtu listinnými dókazmi. ktorl,ch obsah dokazuje
skutočnosti vzt'ahujúce sa na použitie dotácie. Za týmto účelonrsa zavázu.le príjemca
poskytnúť poskytovatel'ovi, alebo inému oprávnenému orgánu plnú súčinnost'potrebnú na
výkon kontroly. Príjemca dotácie sa zavázu.ie, že dodržívšetky povinnosti, ktoré mu
vyplýajú zo zákona č. 35712015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorych zákonov (d'alej len ,.zákon č.35712015 Z. z.).

C|.III
Vyúčtovanieposkytnut}ch
1.

fi

nančných prostriedkov

Príjemca predloží poskýovatel'ovi písomne vyúčtovanieposkytnutých finančných
prostriedkov do 3l. januára 20l8 so stručným komentárom, priloženými kópiami účtovných
dokladov, peňažným denníkom, výkazom majetku a závázkov (len u subjektov účtujúcich

vjednoduchom účtovníctve)aúčtovnouzávierkou usubjektov účtujúcichvpodvojnom
účtovníctve(zákon č.43l12002 Z. z. o účtovníctvev znení neskorších predpisov), a prípadne
aj s d'alším faktografickým materiálom. Súčasťouvyúčtovaniabude aj vyhodnotenie
vlastných finančných prostriedkov vo výške aspoň 20 Yo, použitých na spolufinancovanie
projektu podl'a čl. I bod l. tejto zmluvy a prehl'ady čerpania výdavkov, ktoré sú súčast'ou
tejto zmIuvy.
2.

_).

V prípade, ak príjemca počas kalendárneho roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá, zistí,
že finančnéprostriedky nepoužije, je povinný bezodkladne oznámiť poslg,tovatel'ovi sumu
nepoužitej dotácie avrátiť ju na výdavkový rozpočtový účetčíslo:SK 78 8l80 0000 0070
00l8 0023 v Štátnej pokladnici, najneskór však do l0. decembra príslušnéhoroka. Po
ukončeníkalendárneho roka, najneskór však so zúčtovanímdotácie, príjemca vráti
nevyčerpanúčasťdotácie na mimorozpočtový depozitný bankový účetčíslo:SK 56 8l80
0000 0070 00l8 003l v Štátnej pokladnici. Avízo o vrátení nepoužitých finančných
prostriedkov zašle poskytovatel'ovi a odboru účtovníctvasekcie ekonomiky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky. Príjemca v príkaze na úhradu do kolónky ,,správa pre
prijímatel'a" uvedie,,vratka dotdcie".
Príjemca je súčasnepovinný oznámiť a poukázať poskýovatel'ovi finančnéprostriedky
získanéz výnosov z posky,tnutých prostriedkov štátneho rozpočtu na príjmový rozpočtový
účetčíslo:SK 45 8180 0000 0070 0017 9938 v Štátnej pokladnici. Avízo o poukázaní
finančných prostriedkov získaných z výnosov z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu
príjemca predložíposky,tovatel'ovi a odboru účtovníctvasekcie ekonomiky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky najneskór so zúčtovanímdotácie. Príjemca v príkaze na úhradu
do kolónky,,správa pre prijímatel'a" uvedie ,,výnos z doíácle".

4.

Použitie finančných prostriedkov podlieha povinnénlu zúčtovaniuso štátnym rozpočtom
Slovenskej republik1,. ktorého spósob a ternrín určuje pok1.,n Ministerstva llnancií Slovenskej
republiky na zúčtclvanic í]nančnýchvzt'ahov so štátnl,nl rozpočtom pre ústrednéorgány
štátnej správy. prísperkoré a rozpočtovéorganizácie. podnikatel'ské subjekty, neziskové
organizácie a d'alšie subjekt1,. ktorým boli poskYnutó proslriedky zo štátneho rozpočtu.

Cl. IV
Odstúpenie od zmlurl

l. Posky,tovatel'odstúpi od tejto zmluvy, ak príjemca:
a) nedodrží povinné spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške aspoň Z0 %
z celkových rozpočtovaných nákladov na projekt podl'a § l l ods. 2 zákona
č. 58312008 Z. z.,

b) nesplnil náležitosti podl'a § l l ods. 4zákona

č. 583/2008 Z.z.alebo sa dodatočnezistí,že
doklady preukazujúce splnenie týchto náležitostíboli sfalšované,nepravdivé alebo
neúplné,

c)

nesplnil preukázatel'ne v plnom rozsahu všetky aktivity schváleného projektu,

d) použije poskytnutú dotáciu na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 640 - Bežné
transfery (napríklad práce neschopnosť, odchodné, odstupné a podobne),

e) poskyne

dotáciu alebo jej časťfyzickej osobe, alebo právnickej osobe, alebo poskytnutú

dotáciu použije na splácanie úverov, póžičiek aúrokov zprijaíých úverov apóžičiek
alebo na podnikanie, ak nejde o činnosť.ktorá je predmetom schváleného projektu.

2.

Odstúpenie od zmluvy
príjemcovi.

je účinnédňom doručenia písomnéhoodstúpenia poskytovatel'a
čt. v
záverečnéustanovenia

|.

Táto zmluva sauzatvára na dobu určitú,ato do konečného zúčtovaniadotácie so štátnym
rozpočtom. Konečným zúčtovanímdotácie so štátnym rozpočtom sa rozumie pripísanie
nevyčerpaných poskynutých finančných prostriedkov podl'a čl. III bod. 2. tejto zmluvy na
účetposkyovatel'a. V prípade, že prílemca vyčerpal všetky posky,tnuté finančnéprostriedky
podl'a čl. II bod. l. tejto zmluvy, konečným zúčtovanímdotácie so štátnym rozpočtom sa
rozumie doručenie písomnéhovyúčtovaniaposkytnutých finančných prostriedkov
poskytovatel'ovi.

2.

Použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu móže by,t'predmetom kontroly podl'a
zákona č.357l20l5 Z. z. a § 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
39l1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.

1

Príjemca sa zavázuje pri hospodárení s poskytnutými finančnými prostriedkami dodržiavať
všetky predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu.

4.

Príjemca je povinný vrátit'celú dotáciu poskytovatel'ovi v prípade, ak:

a) nedodrŽÍ povinné spolufinancovanie

z vlastných zdrojov vo výške aspoň 20 %
z celkových skutočne vynaložených nákladov na projekt podl'a § l l ods. 2 zákona
č.58312008 Z, z..

b) nesplnil náležitosti podl'a § ll

ods. 4 zákona č. 583/2008 Z. z., alebo sa dodatočne zistí.
že doklady preukazujúce splnenie týchto náležitostíboli sťa|šované,nepravdivé alebo
neúplné,

c)

použije poskytnutú dotáciu na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 640

transfery (napr. PN, odchodné, odstupné a pod,),

-

Bežné

d) poskYne dotáciu alebo .iej čast' inej §zickej osobe, alebo právnickej osobe,

alebo
poskytnutú dotáciu použije na splácanie úverov, póžičiekaúrokov zpr|jaíých úverov
a pÓžičiek alebo na podnikanie, ak nejde o činnost'. ktorá je predmetom schváleného
projektu.

5.

SÚčasťou tejto zmluvy je schválený projekt uvedený v prílohe č. ... te_ito zmluvy, tabul'ka so
Štruktúrovanýmrozpočtom a komentárom k nemu a účtovná závierka príjemcu za účtovné

obdobie z roku 2016, okrem príjemcu dotácie, ktorý má povinnosť zverejniť účtovnú
závierku vo verejnej časti registra účtovnýchzávierok vzmysle zákona č.43l12002 Z, Z.
o účtovníctvev znení neskorších predpisov (§ 23 ods.6.).
6.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy musia bý' vykonané íbrmou písomného,
číslovanéhododatku k tejto zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

7, Táto zmluva

je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach

zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
8.

s platnosťou originálu, z ktorých

každá

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
583/2008 Z. z. a zákona č. 52312004 Z. z. a ustanoveniami ostatných príslušnýchvšeobecne
záv ázný ch právnych predp i sov p l atných na území S l ovenskej repub l i ky.

jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktoný vedie Úrad
vlády Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č. 54612010 Z. z., ktorým sa dopíňa zákon
č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskoršíchpredpisov, a ktorými sa menia
a dopíriajri niektoré zákony.

9. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom

..!:I.k....,.. anu

V.....:,................. dňa,

,!

Ing, Karol Borik,
prednoSta

MBA

Ervin Varga
starosta

