
Reg. ěíslo: I36I9|202I-M_ORF

Zmluva o poskytnutí dotácie
kžiadosti č. 545l202tpodl'a § 9 ods. 3 a 4 a§ 12 ods. 3 zákona č. 54412010 Z. z.

o dotáciách v p6sobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov

Tátozmluvaoposkytnutídotácie(ďalejlen,,zmluva")jeuzatvorenápodťa§9ods.3a4a§
12 ods. 3 zákona č. 54412010 Z. z, o dotáciách v pósobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
o dotáciách"), podfa § 51 zákona ě. 4011964 Zb. Občianskeho zákonrika v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník") a podfa zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov (ďalej len,,zákon o rozpočtových pravidlách")

Poslrytovatel'om
Názov organizácíe:

Adresa/sídlo:
IČo:
Bankové spojenie:
čislo riotu vo formáte
IBAN:
Zastupeným:
(ďalej len,,ministerstvo"

Prijímatel'om
Názov organizácie:
Adresa/sídlo:
právna fotma:
tČo:

IBAN:
Zastupeným:
Tel. č./ e- mail:
(ďalej len,,prijímateť")

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
císlo účtu vo formáte

medzi

Ministerstvo ptáce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky
Špitálska 4,6,8,816 43 Bratislava
00 681 156
Štátna pokladnica

SK17 8180 0000 0070 0010 6819
Ing. Karol Zimmet, generálny tajomník služobného úradu

alebo,,poskytovateť")

^

7 ariadenie sociálnych služieb DOTYK
Sevčenkova 681, 068 01 Medzilaborce
Rozp očtov á or ganizácia
37 883 4I1

SK81 8180 0000 0070 0051 1515
PhDr. Igor Magera, PhD,, štatutámy zástupca
09 I 1283 49 I, riaditel@zssdotyk-ml.vucpo. sk

(prijímatef a poskytovateť spolu ďalej len,,zmluvné strany'o)
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Článok I.
Predmet a účel zmlury

Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných
strán pri posky.tnutí dotácie zo strany poskyovatel'a za účelom podpory humanitárnej
pomoci podfa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách, ktorej realizáciu zabezpeěí prijímateť
dotácie.

Zmluvné strany uzatvétrajll túto zmluvu na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy do 31, januára nasledujírceho rozpočtového roka.

Dotácia sa poskytuje prijímatefovi jednorazovo v sume 3 645 Eur (slovom:
tritisícšesťstoštyridsatpáť Eur) z rozpočtovej kapitoly ministerstva formou bežného
transferu bezhotovostne na účet prijímateťa uvedený v zéůtlaví tejto zmluvy za účelom
rczvoja sociálnej oblasti vpósobnosti ministerstva, bližšie konkretizovanej vPrílohe č.1:
Zmluvný rozpočet (ďalej aj ,,zmluvný rozpočet"), ktorá tvorí neoddeliteťnú súčasť tejto
zmluvy.

Prijímatef sa zavázuje po podpise tejto zmluly prijať poskýnutú dotáciu a v súlade
s podmienkami stanovenými v zákone o dotáciách a v tejto zmluve riadne zrealízovať
aktivity a činnosti, na spolufinancovanie ktorých je dotácia určená.

5, Prijímateť sa zavázuje, že optávnené výdavky na aktivity a činnosti, ktoré sú predmetom
Zmluvného rozpočtu na základe tejto zmluvy, nebudú v rozsahu posky,tnutej dotácie
duplicitne financované z iných zdrojov.

1.

Ustanovením bodu 2 tohto članku zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných
strán dohodnuté touto zrrrluvou, ktoré majú zmluvné strany právo si uplatniť po 31.
januári nasledujúceho rozpočtového roka. Tieto ptáva a povinnosti zmluvných strán
ostávajú zachované.

ČHnok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Prijímateť je opráTmený použiť dotáciu len na účel špecifikovaný vtejto zmluve
s povinnosťou dodržať zmluvné podmienky, zaktoých sa dotácia poskýla a ustanovenia
platných všeobecne závitznýchprávnych predpisov Slovenskej republiky.

Poslgrtnutu dotáciu je prijímatel' povinný použíť do konca rozpočtového roka, v ktorom
mu dotácia bola poskytrrutá (ďalej len ,,bež,ný rozpočtový roko'), s výnimkou výdavkov
vyplývajúcich zpracovnoprávnych vďahov za mesi,ac december bežného rozpočtového
roka, ktorych úhrada sa uskutoční vjanuári nasledujúceho rozpočtového roka. Použitie
dotácie podlieha povinnému roěnému zúětovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spósob
určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Zttčtovatlte dotácie je prijímatel'
povinný predložiť poskytovatel]ovi vtermíne najneskór do 31. januára nasledujúceho
rozpočtového roka.

Oprávnenými výdavkami pre účel dotácie poskytnutej nazáklade tejto zmluvy sú výdavky
vynaložené prijímateťom na zélklade tejto zmluvy a v súlade so zmluvným rozpočtom od
I.1.202l. Za oprávnené qýdavky pre úěely tejto zmluvy sa považujú aj výdavky
prijímateťa vynaložené odo dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie na zékJade Uznesenia
vlády Slovenskej republiky ě. llll2020 zo dňa lI.3.2020, tj. od 12. marca2020, ato
v prípade, že prýímatel' o dotáciu požiadal v súvislosti s pandémiou spósobenou COVID
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5.V
a)
b)
c)

d)
e)

D
g)
h)

i)

-l9 v mesiacoch november a december roka 2020 a dotácia mu bola schválená v roku
2021.

Za účelné a hospodárne použitie poskytnutej dotácie zodpovedá jej prijímateť podfa
zákona o rozpoětových pravidlách azátovei je povinný zabezpečiť riadne vedenie
účtovníctva. Výnosy z dotácie sú príjmom štátneho rozpočtu. Výnosy z dotácie,
nevyčerpanú dotáciu a neoprávnene použitú dotáciu je prijímateť povinný bezodkladne
vrátit'poskytovatefovi podťa bodu 6 tohto článku.

zuětovaní je prijímatel' povinný uviesť:
číslo zmluvy o poskýnuti dotácie,
rrýšku poskytnutej dotácie,
účel, na ktory bola doácia prijímateťovi poskytnutá spolu s listinnými dókazmi
preukazujúcimi účel použitia doilície,
výšku použi!ých finančných prostriedkov z dotircíe,
výšku výnosov z poslqrtnutej doácie,
výšku wátených finančných prostriedkov z poslrytnutej dotácie,
vecné vyhodnotenie aktivít a činností a správu o čerpaní dotácie,
čísla dokladov, pod ktoqími boli výdavky v účtovnej evidencii zaúétované, vtátane
kópií ich pdloh (faktury, pokladničné doklady, príjmové a výdavkové doklady, výpisy
zúčtu o bezhotovostrrých platbách a pod.),
podpornú dokumentaciu o realizácii aktivít a činností (napr. doklad preukazujúcí, že
prijímateť dotácie postupoval pri qýbere dodávatel'a služby v súlade so zákonom
č.34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní aozmene adoplnení niektoqých ziikonov
(ďalej len,,záů<on o verejnom obstarávaní"),
štatutárnym zástupcom podpísané apečiatkou organizácie opatrené vyhlásenie, že
dotácia bola čerpaná v súlade s podmienkami tejto zmluvy a so všeobecne záváznýmí
právnymi predpismi, žebolavyčerpaná v poskytnutej výške alebo vyhlásenie o vrátení
nevyčerpanej časti dotácie na pdslušný účet poskytovateťa.

j)

6. Poskýovateť si vyhradzuje právo vykonávať kontrolu hospodárneho použitia poskytnutej
dotácie, wátane dodržiavania stanovených podmienok tejto zmluvy v súlade so všeobecne
závianými právnymi predpismi SR a prijímatel' sa zavázuje mu výkon kontroly umožniť,
najmá predložiť alebo zabezpečiť predloženie požadovaných dokladov, informácií,
vysvetlení súvisiacich s vykonávanou kontrolou a poskytnúť alebo zabezpeéiť poslqrtnutie
požadovanej súěinnosti. Prijímateť berie na vedomie, že rLa kontrolu použitia
dotácie, vymáhanie neoprávnene použitej dotácie alebo neoprávnene zadtžiavanej dotácie
sa vďahuje režim upravený v právnych predpisoch SR, ako napr. zákon o rozpočtorných
pravidlách, zákon ě. 35712015 Z. z. o finančnej kontrole a audite ao znnene a doplnení
niektoqých zákonov (ďalej aj len ,,zákoít o kontrole a audite").

V;ýnosy z dotácíe, nevyěerpanú dotáciu a neoprávnene použitú dotáciu sa prijímateť
zavázqe potlkazať bezhotovostným prevodom na účet poskytovateťa nasledovne:
a) nevyčerpanú dotáciu do 31. decembra bežného rozpočtového roka na úěet

poskytovateťa vo formáte IBAN: SK17 8180 0000 0070 0010 6819,
b) nevyčerpanú dotáciu nevrátenú do 31. decembra bežného rozpoětového roka na úěet

poskýovateťa vo formáte IBAN: SK12 8180 0000 0070 0058 7253 najneskór do 31.
janlÉra nasledujúceho rozpočtového roka,

c) výnosy (rozdiel medzi úrokom, vzniknut}m zo sumy pridelenej dotácie po odpočítaní
alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu prijímateta, príp. celý poplatok) na účet
poskytovateťa vo formáte IBAN: SKl8 8180 0000 0070 0010 6704 najneskór do 31.
janužra nasledujúceho rozpočtového roka,
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d) neoprávnene použitú dotáciu na účet poskýovatefa vo formáte IBAN: SK12 8180
0000 0070 0058 7253 najneskór do 15-tich kalendámych dní odo dňa doručenia výzvy
na vrátenie neoprávnene použitej dotácie od poskYovateťa.

Prijímatel' je povinný pri úhrade výnosov z dotácie alebo nevyčerpanej dotácie alebo
neoprávnene použitej dotácie uviest'číslo zmluvy ako variabilný symbol,

Pred poukázaním výnosov zdotácie, nevyčerpanej dotácie alebo neoprávnene použitej
dotácie na účet poskytovateťa je prijímatef povinný zaslať avizo s uvedením čísla zmluvy
a výšky vrátených prostriedkov z dotácie písomnou formou na adresu sídla poskYovatefa
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

Nevyčerpané prostriedky z dotácie sa podl'a § 8a ods. 7 zákona o rozpočtových
pravidlách nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5,- Eur ( slovom páť Eur).

l0. Nedodržanie podmienok, zaktorych sa dotácia poskytl4 sa bude považovať za porušenie
finančnej disciplíny abude podliehať sankciám podl'a ustanovenia § 3l zákona
o rozpoětových pravidlách.

11. Prijímatel' berie na vedomie, že počas trvania jeho zákonnej povinnosti archivovať
dokumentáciu súvisiacu s použitím dotácie je povinný strpieť výkon kontroly zo strany
oprávnených osób.

12. Prijimateť je povinný doklady a dokumenty súvisiace s uskutoěnením postupv zadávania
zákazky archivovať po dobu minimálne páť rokov od účinnosti tejto zmluvy. Prijímatel'
jetiežpovinný po požiadaní poskytovateťom tieto doklady a dokumenty poskytovatel'ovi
predložiť.

13. Prijímateť je povinný písomne ozrrámiť poskytovateťovi do 7 dni zmenu adresy sídla
Prijímateťa 

čHnok III.
Platnost'zmluvy

1. Zmlvvné strany uzafuérají tuto zmluw na dobu uvedenú ělánku I. vbode 2 tejto
zmluvy.

2. Poskytovateť móže odstupiť od tejto zmluvy najmá v pdpade:
a) ak úěel poskytnutia dotácie zanikne alebo bol zlnarený,
b) ak prijímateť podstatným spósobom poruší zmluvné povinnosti podťa bodu 3 tohto

článku,
c) ak prijímateť uviedol v žiadosti o poskytrrutie dotácie alebo v dokumentoch, ktoré sú

jej pdlohou nepravdivé alebo neúplné údaje.

3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností prijímateťa sa pre účely tejto zmluvy
povahtje porušenie povinností vyplývajúcich z článku I bod 4 tejto zmluvy a z članku II.
bod 1, 2,3,4o 6,7, l0 a 1 1 tejto zmluvy.

4. Odstupenie od zmluvy je účinné dňom doruěenia písomného odstupenia prijímateťovi.
Odstúpením od zmluvy zaníká táto zmluva aziroveř. zantkajú všetky ptáva a povinnosti
zmluvných strán s výnimkou povinnosti prijímatelia vrátiť poskytovatel'ovi poskytnutú
dotáciu použitu v rozpore s touto zmluvou najneskór do 30 kalendárnych dní odo dňa
účinnosti odstúpenia od zmluvy.
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5. Zmluvné strany sa dohodli. že účinkl. doručenia odstúPenia Podla bodu '| tohto ČláŇu

nastávajú ti.z ano; urat.niu n.do*i.ni;;"kr,;"rři;ňár'i alebo dňom odmietnutia

prijatia zásielky "U,Ňt"" 
odstúpenie od zmlulry adresátom,

článok IV.
záverečlé ustanovenia

1.Tátozmluvapodliehapovinnémuzverejneniuv-.Centrálnomregistrizmlúvvedenom
úradom vlády Slovenskej repuutťy-v ,"ráa. so zákonom'r'. znďoo0 Z. z- o slobodnom

prístupe k informác íám ao ,*.rrJ ;;;pňi niekto;ých zákonov v znení neskorŠÍch

predpisov.

Zm|,xa nadobúda platnosť dňom j9j podpísania_ 9nllvnenYmi ,zástuPcami 
oboch

zmluvných strán a ťl1*"rr ;ú.id; áffi'-;;rr"ou:,'.i* po dni jej zverejnenia

v Centrálno* r.gi,t,i",nrW v súlade , § +Zu Oběianskeho zžkonŇka,

Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z kíoqých dva ro'moPisY obdrŽÍ PoskYtovateť

;řd; ;*;pis obdrží prij ímateť,

obsahtejtozmluvymožnomeniť.alebodopÍň?ťJ.inaztkJaďevzájomnejdohody
zmluvných rt á" i"r;;;;čírl"r*ý.h ;ír"#ý;h d".q"tk"ň;dpir*v4 oprávnenými

zástupcami oboch r"rr"*y.ňro,r, t ráffiil;;á.tt rno.r'súČásťou tejto zmluvY'

ostatnévďahy,kÍoréniesúupravenévýslormevtejtozmtuvesariadiaobčianskym
zatonnitom v platnom z;rení

2,

J.

4.

5.

Prijímateť dotacie.. sa,?:y?^^:;"9:"í,*i všetkých tlačených ".ď,kpit*í:l6' 
Tť;#?11,' iŤff#fr , ;f;§Jif," ř3í "i,::,i:lřiii:n:* nl*xí;u, " 

§ 9 o ds

fiT11f;l""",#ů:',i'#ll.,.';i#;;i;;ď;áf,nančnejpodPoreministerstva.

,7.Nahospodareniesposkytnutýmiúčelovýmiprostriedkamisavzťahujúnajmá:

a) zákono dotáciách) ,_ _ _

b) zákon o rozpočtových pravidlách,

c) zákon é, $IňO|Z. i. oúětovníctve v znení neskorších predpisov,

a; 
"aton 

o verejnom obstatávaní,

ej zákono kontrole a audite,

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu P:j^:1"*'1i aŽe tÚÍo

zmluvu uru*árqt, nu Lák|uď",9#'1a}J"", i,a/",J, ;jit,i u zrozumitetnej vóle, že

zmluva n"bolu-".'rratvorená pog nátlakom, v tiesni Á' ;^ náPadne nevýhodných

podmienok u nl ,ilř"rtrriur., ,.i.: oururrom ju vlastnoručne podpisujú,

l: § íř__ lx- .',i .:.,iJ'i.!.

V Bratislave. dňa?, j ",!,i. "?,i?,'r ",

Zapr\jím

ing. Karol Zimmer
generahria3omník služobného úradu

PhDr.'.,'
štatutámy z*


