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Zm|uv a č. ........................ ...... r..... ĺsPzV

o poskytnutí dotácie v roku 2020

uzatvoľená podľa $ 6c ods. 13 ziĺkona č. 59712003 Z. z. o financovaní zĺíkladných škôl,
stľedných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zmluva")

medzi zmluvnými stľanami:

Poskytovatel' dotácie:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej ľepubtiky

zastupené: Branislav Grôhling
minister školstva, vedy, qýskumu a špoľtu Slovenskej republiky
Stľomová l,8l3 30 Bratislava
00164381
2020798725
Štátna pokladnica
sK80 8180 0000 0070 0006 s236

(d'alej len,,poskytovatel"')

a

Pľijímatel'dotácie:
Bľatislavslcý samospľávny kľaj

sídlo:
ĺČo:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:

zastúpené:
sídlo:
tČo:
DIČ:
lČ oprĺ:
bankové spojenie
IBAN:
registrácia:

slovom
z toho:

(d'aloj len,,pľij ímatel"')
(pľe ,,poskytovateľao'a ,,pr|iímatel'a" ďalej v zmluve spotu len ,,zmluvné stranyoo)

čt. t

Pľedmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zálv?izok poskytovatel'a poskytnúť prijímatelbvi účelovo viazanú dotáciu
v ľoku 2020 zo štátneho ľozpočtu pľostredníctvom ľozpočtu Ministerstva školstva, vedy, qýskumu
a špoľtu Slovenskej republiky (ďalej len ,,dotácia"), a to za splnenia podmienok uvedených v tejto
zmluve.

čl.z
výška dotácie a účel jej použitia

l. Poskytovatel' poskytne v roku 2020 prijímatelbvi dotáciu:

vo výške: 4 t22,00 EUR

Mgľ. Juraj Droba, MBA, MA, štatutárny oľgán
Sabinovská 16,820 05 Bratislava
36063606
2021608369

Štátna pokladnica
sK14 8180 0000 0070 00183697

šýritis ícstodvadsat'dva eur
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2.

kapitálové ýdavky 4122,00 EUR

účel, na ktoý sa dotácia poskytuje: zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a
stľedných školách

\
Pľijímatel' pľijíma dotáciu bez vrýhrad, v plnom rozsahu a za podmienok uvedených v tejto
zmluve, vo všeobecnom usmeľnení pre vyúčtovanie poskýnutej dotácie na ľok 202o (d'alej ĺen
,,usmeľnenie") a podl'a pľedloženého ľozpočtu prijmov a výdavkov odsúhlaseného
poskýovatelbm (d'alej len ,,rozpočet"). Usmernenie je neoddelitelhou šúčastbu tejto zmluvy ako
Pľíloha č. 1. Rozpočetje neoddelitelhou súčastbu tejto zmluvy ako Pľíloha č. 2, Viámciľozpočtu
|i" ry možné pľesúvať pľostriedky dotácie medzi jednotlivými položkami ekonomickej
klasifi kácie ľozpočtovej klasifi kácie.

čl. s
Pľáva a povinnosti zmluvných stľán

1. Poskytovatel' poskytne prijímatelbvi dotáciu výlučne bezhotovostne na samostatný bankový účet,
ktoľého majitelbm je pľijímatel', zriadeĺý na vedenie pľoshiedkov poskýovaných zo šútneho
rozpočtu uvedený v záhlavi tejto zmluvy (ďalej len ,,samostatný bankový účeť'), najneskôr do 20
pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. o poukĺ{zaní dótácie zašlďposkytovatel'
prij ímatelbvi písomné oznámenie.

2. Pľijímatel'sazaväzuje použiť dotáciu výlučne na účel určený touto zmluvou podlä čl.2 bod l.
Prijímatel' zodpovedá za účelné, hospodáme, účinné a efektívne použitie dótácie a jej riadne
vedenie v účtovníctve.l Prijímatel' je povinný viesť účtovnú evidenciu na jeáňečných
analytických účtoch financovaných činností uvedených v č|.2.

3. V prípade ľozpočtových opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoými sa zmenia
záväzne limity azánäzné ukazovatele ľozpočtu kapitoly poskytovatel'a pľe danú oblasť
na ľozpočtový rok 2020, bude dotácia poskytnutá v zmysle a ľozsahu ýchto zmien. o zmenách
bude poskytovate l' písomne informovať prij ímate l'a.

4. Zmluvné strany sa dohodlí, že dotáciu možno použiť na opľávnené ýdavky, uhradené v období
od dátumu podpisu tejto zmluvy obĺdvoma zmluvnými stľanami do28.2,2021

5. Za opránnené použitie dotácie sa považuje bezhotovostný prevod finančných prostľiedkov
za účelom úhľady oprávnených nákladov na účel uľčený touto zmluv ou, Za oirávnlné použitie
dotácie sa považuje aj hotovostná opeľácia vykonaná v nevyhnutnom a odôvädnenom iozsahu
za účelom úhrady 

^oprávnených 
nákladov účelu určeného touto zmluvou v ľozsahu podl'a

osobitného zákona.z

6. oprávneným použitím dotácie sú tiež bezhotovostné úhrady zo samostatného bankového účtu
prijímatel'a

a) na iný účet pľijímatel'a, ak pľijímatel'pred poukrízaním dotácie na samostatný bankoqý účet
uhľadil z vlastných finančných prostriedkov výdavok na účel uľčený touto zmluvou, ŕajviac
však v sume uľčenej v tejto zmluve a najviac v sume takto použiých vlastných finančných
prostriedkov,

b) na účet inej osoby, ak- táto je pľiamym realizátorom účelu určeného v zmluve, na ktoý bola
dotácia poskytnutá (ďalej len ,,priamy realizáúor"). V takom prípade je pľijŕmateľ póvinný
uzatvoľiť s priamym ľealizátoľom samostatnú zmluvu a uľčiť v nej podmienľý u účel použitia
veľej ných prostľiedkov.

7. Dotáciu nie je možné použiť na

c

.:

*.ý
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*

*

lZákon č. 431/2002Z. z. o účtovníctve v znenĺ neskoršĺch predpisov
2 zákon č' 394l2ot2 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti

z
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a) úhradu dane z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH") prijímatelä alebo inej právnickej osoby
alebo ýzickej osoby, ktorá je priamym ľealizátoľom, a ktorá je platitelbm DPH a má náľok
na odpočítanie z vlastnej daňovej povinnosti,

b) úhradu záväzkov z predchádzajúcich ľoz}očtových rokov,

c) refundáciu výdavkov uhľadených v pľedchádzajúcich rozpočtových ľokoch,

d) splácanie úveľov, pôžičiek a úrokov z poskytnuých úverov a prijaých pôžičiek,

e) úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s účelom uľčeným touto zmluvou,

0 výdavky spojené s pohostením, občerstvením a darmi,

g) pohonné hmoty,

h) bežné qýdavky

i) príspevky na staľobné dôchodkové sporenie,

j) príspevky na doplnkové dôchodkové spoľenie'

8. Prijímatel' sa zaväzuje, že vo všetkých ozniámeniach, publikáciách a pri informovaní o svojej
činnosti, na ktoľú bola poskytnutá dotácia podl'a čl. 1 tejto zmluvy a pri spoločenských akciácň
konaných v súvislosti s touto činnostbu alebo inej jej propagácii (napľ. tlač materiálov, pozvánok
a pod') výslovne uvedie, že tieto činnosti boli financované z dotäcie Ministerstva školstva, vedy,
ýskumu a špoľtu Slovenskej ľepubliky.

9' Pľijímatel' je povinný v teľmíne do l5. 3.2021odviesť na účet poskytovatel'a č. SK94 8180 0000
0070 0006 3820, Vs 1038 výnosy z dotácie poskytnutej na základe tejto zmluvy a zároveň zaslato
poskýovatelbvi písomné oznámenie o výške sumy ýnosov z dotácie.

10. Prijímatel' sa zaväzuje, že vteľmíne do 3l. 3.2021 pľedloží poskytovatelbvi vyúčtovanie
poskytnutej dotácie podpísané štatutáľnym orgánom. Vyúčtovanie musí obsahovať najmä
a) vecné vyhodnotenie plnenia účelu,
b) súpis ľealizovaných činností s vyčíslením použiých finančných prostľiedkov,
c) kópie príslušnej dokumenLĺcie preukazujúcej použitie finančných prostľiedkov.

Riadne a včasné vyúčtovanie poskytnutej dotácie je jednou z podmienok pľe poskytnutie dotácie
v nasledujúcom rozpočtovom ľoku. Spôsob vyúčtovania poskytnutej dotácieje uvedený v pľílohe
c. l.

Nepoužíté pľoshiedky dotĺácie je prijímatel' povinný bez zbytoéného odkladu vrátiť v priebehu
roka2020 na účet poskytovatelh č' sK80 8l80 0000 0070 0006 5236, Vs W37 apo 31. 12.2020,
najneskôr do l 5.03.202 1 na účet poskýovatel'a č. sK68 81 80 0000 0070 0006 3900, VS lo37 . o
vrátení nepoužiých prostľiedkov dotácie je prijímatel' povinný poslať poskýovateľovi písomné
oznámenie.

l l. Prijímatel' umožní poskytovatel'ovi vykonať kontľolu použitia dotácie podl'a osobitného pľedpisu3
azav'ázuje sa byť súčinný pľi vykonávanej kontľole. Vpľípade, že pľijímatel'nebude súčinný
pri vykonávanej kontľole, vznikne poskytovatelbvi nĺárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
od 300 EUR do 2 000 EUR. Výška pokuty bude závisieť od zävažnosti poľušenia znluvnej
povinnosti prij ímatel'a.

čl.4
Sankcie

1. Pľijímatel' je povinný dodržiavať ustanovenia zŕlkona č. 523/2004 Z. z. o ľozpočtoqých pľavidlách
veľejnej správy a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších predpisov
a povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy. Porušenie ustanovení tejto zmluvy alebo
uvedeného zákona sa považuje za porušenie finančnej disciplíny a sú s ním spojené sankcie

3 zäkon č.35712015 Z. z. o Íinančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov

J



uvedené v $ 31 zäkonaé.523/2004 z. z' o ľozpočtoých pľavidlách veľejnej správy aoZmene
a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov,

2. Zmluvné stľany sa dohodli, že akékoľvek porušenie povinností zo strany pľijímatel'a podl'a čl' 1
až 3 tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. V pľípade, ak prijímatel' poruší
akúkol'vek z povinností podl'a č;|' 1 až 3 tejto zmluvy, je poskytovatel' opľávnený od zmluvy
odstúpiť v súlade s čl. 5.

čt. s
Trvanie a zánik zmluvy

l " Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa, kedy poskýovatel' schváli vyúčtovanie
fi nančných pľostľiedkov vyhotovené prij ímatel'om podl'a zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, žetŕlto zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktoľúje uzavretá,
b) písomnou dohodou zmluvných stľán'
c) odstúpením od zmluvy.

3. Poskytovatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinností
zo stľany pľijímatel'a podl'a čl' 4 bod' 2. Tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. l až 4 tejto zmluvy.

4' odstúpenie od zmluvy je potrebné druhej zmluvnej stľane oznámiť písomne. odstupením
od zmluvy zmluva zaniká, a to doľučením písomného pľejavu o odstúpení od zmluvy dľuhej
zmluvnej stľane na adľesu uvedenú v záhlavítejto zmluvy.

5. V prípade zániku zmluvy podl'a bodu 2. písm. b) tohto článku zmluvy je pľijímatel' povinný
bez zbytočného odkladu po zániku zmluvy vrátiť poskytovatelbvi nepoužité pľostľiedky na účet
poskýovatel'a č. sK80 8180 0000 0070 0006 5236, Vs 1037. V prípade zĺiniku zmluvy podl'a
bodu 2 písm. c) je prijímateľ povinný bez zbytočného odkladu po zániku zmluvy vrátiť
poskytovatelbvi všetky pľostľiedky na účetposkytovatel'ač. sK80 8180 0000 0070 0006 5236,
Vs 1038. o vľátení nepoužiých prostriedkov je prijímatel'dotácie povinný poslať
poskýovatelbvi písomné oznámenie.

čl. o
Záverečné ustanovenia

1. Akékol'vek nneny na strane prijímatel'a, najmä zmena kontaktných údajov, štatutárneho oľgánu,
samostatného bankového účtu a pod., je prijímatel' povinný do 14 dní odo dňa vzniku zmeny
písomne oznámiť poskýovatel'ovi.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode
zmluvných stľán formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoľé sú neoddelitelhou súčasťou
tejto zmluvy.

3' Yďahy medzi zmluvnými stľanami, vyslovene neupľavené v tejto zmluve, sa riadia pľíslušnými
ustanoveniami zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zaľiadení v znení neskoľších predpisov, zĺĺkona é. 6|12015 Z. z. o odboľnom
vzde|áxaní a príprave a o zmene a doplnení niektoých predpisov v znení zákonač'20912018 Z. z.,
zäkona é' 523ĺ2004 Z. z. o ľozpočtových pravidlách veľejnej správy a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov a ďalšími právnymi predpismi.

4. Neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy sú Príloha č. l a Pľíloha é.2.

5. Táto zmluva je vyhotovená v tľoch originálnych ľovnopisoch, z ktoých po podpise dve
vyhotovenia dostane poskytovatel' a jedno vyhotovenie dostane prij ímatel'.

1 T Ĺr T ŕ ?ľ 2 ;'l
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6. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, a tento zodpovedá

skutočnému pľejavu ich vôle anaznakvzájomného súhlasu ju podpisujú.

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zveľejnenia v Centľálnom registľi zmlúv.

Pľílohy

Príloha č. 1 - Všeobecné usmemenie pre vyúčtovanie poskytnutej dotácie na rok 2020
Pľílohač.2-Rozpočet

2,1, 12. 2020
V Bľatislave dňa

Za poskýovatel'a:

Bľanislav
minister školstva,

V Bľatislave dňa

Zapfijímate|'a: 12, t020

F)

ri1

I

MA
predseda

Bratislavského samosprávneho kraja

Dro
a športu

5
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Pľíloha č. 1

Všeobecné usmeľnenie pľe vyúčtovanie poskytnutej dotácie na ľok 2020

Vecné vyhodnotenie poskytnutej dotácie predstavuje stľučný slovný popis prínosu
dotácie pre rozvoj qýchovy a vzdelávania.

Finančné zúčtovanie pľedstavuje ľozpis (pľehľad) jednotliqých druhov qfdavkov,
na ktoré bola dotácia a spoluúčasť skutočne použitá _ a to v zmysle schváleného ľozpočtu.
ktorv ie súčast'ou zmluw s Ministeľstvom školstva, vedv, výskumu a špoľtu $lqYenske'i
ľepublikv.

V pľípade zostatku finančných prostľiedkov z poskytnutej dotácie, je potrebné tento
vrátiť na účet nĺŠwŠ SR a zĺíľoveň pľijímateľ dotácie je povinný poslať písomné oznámenie
o vľátení nepoužitÝch finančných prostriedkov.

Prijímateľ dotácie môže ťlnančné prostriedky čeľpať len na realizáciu účelu určeného
v zmluve a to z dotačuého účtu, ktorý ie uvedený v zmluve.

Jednotlivé poloŽky vyúčtovania dotácie musia byť podloŽené kópiami účtovných
dokladov (faktúry) vďahujúcich sa na konkrétne rydavky _ použitie dotácie, ako aj kópiami
účtovných dokladov o ich zaplatení (bankové výpisy). oľiginály sú aľchivované u prijímateľa
dotácie.

Záltoveň, Vás upozorňujeme na skutočnosť, že je potľebné dodržať i termĺn použitia
dotácie uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu.

K finančnému zúčtovaniu je potrebné priložiť aj kópiu rnýpisu z účtu a to:
_ pľíjem dotácie na účet Eijímatel'a.

Celkové vyúčtovanie poskytnutej dotácie musí byť doložené písomným prehľadom
jednotlivych výdavkov vďahujúcich sa k čeľpaniu dotácie podl'a pľiloženei tabul'ky
k wúčtovaniu Íinančnei dotácie, ktoľá je súčasťou tohto usmeľnenia.

6
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Vyúčtovanie finančnej dotácie

Názov pľojektu:

Pľedkladatel':

Prílohy:
Kópie účtovných dokladov
(bankoýýpis' frktúry)

V dňa

Stľana č.:

Schválil: Podpis a pečiatka
pľijí.natel'a dotrcie

7

ponadové číslo
prcdmet finančnej

operácie
číslo dokladu dátum úhrady dodávatel' suma v €

Soolu
Dotrĺcia
Rozdiel

Vypracoval: Podpisl
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Pľíloha č. 2 - Rozpočet:OSĺ(ÉurÁovď ĺo

Náklady v €

spolu
Iné

zdroie
MŠWaŠ

SR
Názov položky Popis

0,00 4122,004122,00Určená pre gastro prevádzky, z|ožená z tľoch
rúr na pečenie, pľiestoľovo nad sebou,

ovládanie každej ľúry samostatne.

713004
Elektrická
tľojľúrová pec

0,00 0,000,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,00

0,000,00 0,00

--.0'0& < 122,004rytwNáklady celkom

MA

ĺi::'
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