
Reg. číslo: 16962|2021-M_ORF

Zm|ava o poskytnutí dotácie
kžiadosti é,7L6l202t podl'a § 9 ods. 3 a4 a § 12 ods. 3 zákonaé,54412010 Z,z, o dotáciách

v pósobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov

Tátozmluvaoposlcytnutídotácie(ďalejlen,,zmluvď')jeuzatvorcnápodl'a§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 (ďatej len ,,z{kon o dotáciácť'),
podťa § 51 zákona ě. 4011964 Zb. Obéianskeho zákonníkav znení neskorších predpisov (ďalej
len,,Občiansky zákonníV') apodťa zékonaé.52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení nielrtoqých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon
o rozpočtoqých pravidlách")

medzi

Poskytovatel'om
Názov organízácie:
Adresa/sídlo:
tčo:
BaŇové spojenie:
číslo účtu vo formáte
IBAN:
Zasťlpeným:
(ďalej len,,ministerstvooo

Prijímatel'om
Názov otganizárcie:
Adresa/sídlo:
ptávna forma:
tČo:
Bankové spojenie:
číslo účtu vo formáte

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

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

alebo,,poskytovateť")'

a

"Fénix" Zaríaďeníe sociálnych služieb Levice
Komenského ó,29,934 01, Levice
r o zp o étov á or ganizácía
00 596 825
Štátna pokladnica

SK 77 8180 0000 0070 0030 6917
PhDr. Robert Budinský, MBA, štatutárny zástupca
+42t 3 6631 5607, fenix@fenixlevice.sk

Zastúpeným
Tel. č./ e- mail:
(ďalej ien,,prij ímateť")

(prijímateť a poskytovateť spolu ďalej len,,zmluvné strany")



1.

článot<I.
Predmet a úěel zmluvy

predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, ptáv apovinností zmluvqých

strán pri porĚyrroti Ootaóie Žo strany poskytovateťa za účelom podpory humanitárnej

po*o"i pódťu § 9 ods. 3 a 4 zálkona o dotáciách, ktorej realizáciu zabezpeéí prijímatell

dotácie.

Z6Juvné strany uzatvárajítúto zmluvu na dobu určitú, ato odo dňa nadobudnutia ÚěinnOSti

tejto zmluvy do 31. jarrufuanasledujúceho rozpočtového roka.

Dotácia sa poskytuje prijímateťovi jednorazovo v sume 3240,00 Eur (slOvom:

tritisícdvestoštýridsať Eur) z rozpočtovej kapitoly ministerstva formou beŽného transferu
bezhotovostne na rtčet prijímatéťa uvedený v záhlav| tejto zmluvy za tČelom rozvoja

sociálnej oblasti v pósobnosti ministerstva, bližšie konkretizovanej v Prílohe Č.1: Zm|uvný

rozpočei (ďalej aj ,,zmluvný rozpočet"), kíorá tvorí neoddeliteťnú súěasť tejto zmluvy.

4. Prdímateť sa zavázuje po podpise tejto zmluvy prijať poskytnutú dotaciu a v súlade

. pód*i.nku.i stanovenými v zákone o dotáciách a v tejto zmluve riadne ztealizovať

aktivity a ěinnosti, na spolufinancovanie ktorých je dotácia určená.

Prijímatel' sa zavázuje, že oprávnené výdavky na aktivity a činnosti, ktoré sú predmetom

Zmluvného rozpočtu na zátJade tejto zmluvy, nebudú v rozsahu poskytnutej dotácie

duplicitne financovan é z iných zdrojov.

Ustanovením bodu 2 toltto članku zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných
strán dohodnuté touto zmluvou, ktoré majrl zmluvné strany právo si uplatniť po 31. januári

nasledujúceho rozpočtového roka. Tieto práva a povinnosti zmluvných strán ostávajú

zachované. , 
,

'a

Clánok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

prijímateť je oprávnený použiť dotáciu len na ričel špecifikovaný v tejto zmluve

sp-ovinnosťou dÓ&žať zmluvné podmieŇy, zaktotých sa dotácia poskytla austanovenia
platn}ch všeobecne záváznýchprávnych predpisov Slovenskej republiky.

Poskytnutú dotáciu je prijímatel' povirurý použiť do konca rozpoětového roka, v ktorom mu

dotáóia bola poskytnutá (ďalej len ,,bežný rozpočtový roť'), s výnimkou výdavkov
vyplývajúcíeh-zpracovnoprávnych vďahov za mesiac december bežného rozpoětového

rÓÉa, tiorých úhrada sa uskutoční vjanuári nasledujúceho rozpoětového roka. Použitie
dotácie podlieha povinnému roěnému zúětovaniu so štátnym rozpoČtom, ktorého spósob

určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Ziétovanie dotácie je prijímateť povinný
predložiť poskytovateťovi vtermíne najneskór do 31. janufua nasledujriceho rozpOČtového

roka.

oprávnenými výdavkami pre účel dotácie poskytnutej na základe tejto zmluvy sú výdavkY

v}naložené prijimateťom na základe tejto zmluvy a v súlade so zmluvným rozpoČtom od

t'.I.202t. Zi oprávnené výdavky pre účely tejto zmluvy sa považujr1 aj výdavky prijímatel'a

vynaložené odó dRa vyhlásenia mimoriadnej situácie nazáklade Uznesenia vlády Slovenskej

républiky č. ttíl2020zo dňa 1,I.3.2020,tj. od 1,2.mwca2020, ato vpdpade, ŽeprijímateÍ

5.

6.
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2.
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4.

5.

o dotáciu požiadal v súvislosti s pandémiou spósobenou COVID -19 v mesiacoch november
a december roka2020 adotércíamu bola schválená v roku 2021.

ZaiňeLné ahospodárne použitie poskytnutej dotácie zodpovedá jej prijímatel'podťa zákona
o rozpočtoqých pravidlách azfuoveí je povinný zabezpeěiť riadne vedenie účtovníctva.
Výnosy zdoácie sú príjmom štátneho rozpočtu. Výnosy zdoácie, nevyěerpanú dotáciu
a neoprávnene použitú dotáciu je prijímateť povinný bezodkladne vrátiť poskytovateťovi
podťa bodu 6 tohto ělanku.

V zúčtovaní je prijímateť povinný uviesť:
a) ěíslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
b) výšku poskytnutej dotácie,
c) úěel, na ktorý bola dotácia prijímatel'ovi poskytnutá spolu s listinnými dókazmi

preukazuj rlcimi účel použitia dotácie,
d) výšku použitých íinančných prostriedkov z doácíe,
e) výšku výnosov z poskytnutej dotácie,
f) výšku vratených finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie,
g) vecné vyhodnotenie aktivít a činností a správu o čerpaní dotácie,
h) čísla dokladov, pod kto4ými boli výdavky v úětovnej evidencii zaúďovan{ vrátane kópií

ich príloh (faktúry, pokladničné doklady, príjmové a výdavkové doklady, vYpisy zttč,ta
o bezhotovostných platbách a pod.),

i) podpornú dokumentáciu o realizácii aktivít a činností (napr. doklad preukazujúci, že
prijímateť dotácie postupoval pri výbere dodávateťa služby v srllade so zákonom č.
3431201,5 Z. z. o verejnbm obstarávaní ao zmene a doplnení niektorých ziákonov (ďalej
len,,zákon o verejnom obstarávaní'o),

j) štatutárnym zástupcom podpísané a pečiatkou otganízácie opatrené vyhlásenie, že dotácia
bola čerpaná v súlade s podmienkami tejto zmluvy a so všeobecne záváznými právnymi
predpismi, že bola vyčerpaná v poskytnutej v}ške alebo vyhlásenie o wátení
nevyčerpanej časti dotácie na príslušný účet poskytovatel'a.

Poskytovateť si vyhradzuje právo v}konávať kontrolu hospodámeho použitia poskytnutej
dotácie, vrátane dodržiavania stanovených podmienok tejto zmluvy v srllade so všeobecne
záváznými právnymi predpismi SR a prijímateť sa zaván4e mu výkon kontroly umožniť,
najmá predložiť alebo zabezpeéť predloženie požadovaných dokladov, informácií,
vysvetlení súvisiacich s vykonávanou kontrolou a poskytnúť alebo zabezpeěíť poskytnutie
požadovanej súčinnosti. Prijímateť berie na vedomieo že rLa kontrolu použítia
dotácie, vymáhanie neoprávnene použitej dotácie alebo neoprávnene zadržiavanej dotácie sa
vzťahuje rcžim upravený v právnych predpisoch SR, ako napr. zákon o rozpočtoqých
pravidlách, zákon é.357l20t5 Z. z. ofinančnej kontrole a audite aozmene adoplnení
niektorých zákonov (ďalej aj len ,,zákor o kontrole a audite").

Výnosy z dotácie, nevyčerpanú dotáciu a neoprávnene použitú dotáciu sa prijímateť zavázuje
poukazať bezhotovostným prevodom na účet poskytovateí anasledorme:
a) nevyěerpanú 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 účet

poskytovatel'a vo formáte IBAN: SK12 8180 0000 0070 0058 7253 najneskór do 31.
januaru nasledujúceho rozpoětového roka,

c) výnosy (rozdiel medzi úrokom, vzniknutým zo sumy pridelenej dotácie po odpočítaní
alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu prijímateía, príp. celý poplatok) na účet
poskytovateťa vo formáte IBAN: SK18 8180 0000 0070 0010 6704 najneskór do 31.
januáxa nasleduj úceho rozpočtového roka,

6.

7,



8.

9,

d) neoprávnene použitú dotaciu na účet po9kytov,a§ťa yo formáto IBAN: SK12 8180 0000

0010 0058 7253 najneskór do l5_tich kalendárnych dní odo dňa doruěenía výzvy na

vrátenie neoprávnene použitej dotácie od poskytovateťa.
prijímateť je povinný pri thráde výnosov z dotácíe alebo nevyčerpanej dotácie alebo

neóprávnene póužitej dotácie uviesť ěíslo zmluvy ako variabilný symbol.

pred poukázaním výnosov zdotácíe, nevyěerpanej dotácie alebo neoprávnene PouŽitej
dotáciě na úěet posťytovateťa je prijímateť povinný zaslať avízo s uvedením ČÍsla zmluvY
avýšky vrátenýóh piostriedkoi iďott"i" písomnou formou na adresu sídla poskytovateťa

uvedenú v záhlavítejto zmluvy.

Nevyčerpané prostriedky zďotácie sa podťa § 8a ods. 7 zál<ona o rozpočtoqich Pravidlách
newacajú, ak ich sumanepresiahne 5,- Eur ( slovom pff Eur).

10. Nedodtžanie podmienok, zaktotých sa dotácia poskýla, sa bude povaŽovať za PoruŠenie
finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám podťa ustanovenia § 31 zákona

o rozpočtových pravidlách.

11. prijímatef berie na vedomie, že počas trvania jeho zákornej povinnosti archivovať

doŘumentáciu súvisiacu s použitím dotácie je povinný strpieť výkon kontroly zo stranY

oprávnených osób.

12. ptíjímateť je povinný doklady a dokumenty súvisiace s uskutoČnením postupu zadávania

záŘazky aróhivovať po dobu minimálne páť rokov od účinnosti tejto zmluvy. Prijímateť je

tiež póvinn;; po pozi adaní poskytovateťom tieto doklady a dokumenty poskýovateťovi

predložiť.

13. prijímateť je povirrrrý písomne oznámiť poskytovateťovi do 7 dní zmenu adresY sídla

prijímateťa

' článok III.
Platnosto zmluvy

Zm1wnéstrany uzatvénajitúto zmluvu na dobu uvedenú článku I. v bode 2tejto zmluvY.

Poskytovatel'móže odstúpiť od tejto zmluvy najmá v prípade:

a) ak účel poskytrrutia dotácie zanikne alebo bol zmarený,
b) ak prijímateť podstatným spósobom poruší zmluvné povinnosti podťa bodu 3 tohto

ělanku,
c) ak prijímateť uviedol v žiadosti o poskytnutie dotácie alebo v dokumentoch, ktoré sú jej

prílohou nepravdivé alebo neúplné údaje.

Zapodstatné porušenie zmluvných povinností prijímateťa sa pre úČely tejto zmluvy povaŽuje

porušenie povinností vyplývajúcich z ělanku I bod 4 tejto zmluvy azčIáttku II. bod 1,,2,3,

4,6,7,10 a 11tejto zmluvy.

odslúpenie od zmluvy je účinné dňom doruěenia písomného odstrlpenia prijímateťovi.

odstupením od zmluvy zaníká áto zm\wa azátoveí zanikajú všetky práva a povinnosti

zmluvných strán s výnimkou povinnosti prijímateťa vráftiť poskytovatel'ovi poskytnutú

dotáciu použitú v rozpore s touto zmluvou najnesk6r do 30 kalendarnych dní odo dňa

účinnosti odstúpenia od zmluvy.

1.

2.

4.
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5 zmiuvné strany sa dohodli, že irčinky doručenia odstúpenia podťa body 4 tohto článku

nastávajú tiež áňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateťovi alebo dňom odmietnutia

príjaua- zásietky ob sahuj úcej odstup enie o d zmluvy adres átom.

ČHnok IV.
záverečné ustanovenia

Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlÚv vedenom

Ú1'u6"* ;aJy stou"nskój republiky v sriláde so zákonom é. 21tl2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k iúormáciám a o zmeno a doplnení niekto4ich zákonov v znení neskorších

predpisov.

Zm1vvanadobúda platrosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných

strán a účinnosť nadobúda dňom řrárÍ.a"j,n im po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri

zm\ilv v srtlade s § 47a Občianskeho zákonníka.

Zmluvaje vyhotovená v troch rovnopisoch, z lďotých dva rovnopisy obdrŽÍ PoskYtovatel'

a j eden rovnopis obdtží prij ímateť.

obsah tejto zmluvy možno meniť alebo dopírat 1en na základe vzájomnej dohodY

zmluvnýci strán fórmou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných oPrávnenými

zástupcámi oboch zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteťnou súČasťou tejto zmluvY.

ostatné vďahy, ktoré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve sa riadia ObČianskYm

zákonníkom v platnom r,není.

prijímateť dotácie sa zavázuje wádzať pa všetkých tlaěených a e|,ektlonic|Ých materiáloch

a v mediálnych výstupo ch, ie humanitáirna pomoc poskytnutá podťa § 9 ods, 3 a 4 zékona o

dotáciách sa realizov ala vď akafinančnej podpore ministerstva.

Na hospodarenie s poskytnutými účelovými prostriedkami savďahujú najmá:

a) zákono dotáciách,
b) zakon o rozpoětových pravidlách,
cj zákonó. $112002 Z. z. o účtovníctve v zneni neskorších predpisov,

d) zákono verejnom obstarávaní,
e) zákono kontrole a audite.

1.

2,

J.

4.

5.

6.

1,

8. Zmhxné strany vyhlasujú, že si zmluw riadne prečítali, jej obsahu porozumelÍ aŽe ttfto

zmluvu uzatvátaji nu ,{k|uď. ich slobodnej , vážnej, urěitej a ztozumítefnej vÓle, Že zmluva

nebola uzatvoreiápod nátlakom, v tiesni anizanápadne nevýhodných podmienok a naznak

súhlasu s jej obsahom ju vlasúroručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 2.4..:.0$.:.2Mí.. Y kú.q./.fr.., t.!.!. ,

Zapújimateťa:


