Z M L U V A č. 21/2019/2337
o poskytnutí prispevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
na rok 2019 na výkon prác na vojnových hroboch
'

Táto zmluva Sa uzatvára podľa § 4 ods. 10 Zákona č. 130/2005 Z. z. ovojnovýoh

hroboch V zneni _neskoršich predpisov a Zákona č. 523/2004 Z. Z. O rozpočtových pravidlách
verejnej Správy a o zmene a doplnení níektorých zákonov v zneni' neskoršich predpisov

medzi:

_

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prìbinova 2, 812 72 Bratislava

poskytovateľom:

lng. Martinorn Fleischerom
generálnym riaditeľom Sekcie ekonomiky

zastúpeným:

peňažný ústav:

číslo účtu:

IČO;

“

'

na základe plnomocenstva č. p.: KM~OPS4-2018/001604~223
zo dňa1.júna 2018
Štátna pokladníca

SK7881800000007000180023

00151866

(ďalej len „poskýtovatel°“)

a
prij emcom:
zastúpeným:

pęňažný ústav:
číslo účtu:

IČO;

Obec Pečovská Nová Ves

Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves
PhDr. Jaroslavom Duj avorn
Starostom obce

vÚB, as.

IBAN SK51 0200 0000 0000 0292 0572

00327590

(ďalej len „príjemca“)

ČI. I

Predmet zmluvy
1. Poskytovatel“ sa zavazuje poskytnúť prijemcovi prispevok Z rozpočtových prostriedkov
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z programu 0D6 - Verejná Správa podľa
ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej Správy

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršich predpìsov (d°alej len „zákon
o rozpočtových pravidlách“) a podľa § 4 ods. 2 zákona č. 130/2005 Z. z. O vojnových

hroboch vzneni neskoršich predpisov (ďalej len „zákon ovojnových hroboch“) na
obnovu vojnového hrobu z 2. svetovej vojny na obecnom cintoríne v Pečovskej Novej
Vsi, ktorého Správcom je prij emca.
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. Prijemca Sa zaväzuje poskytnutý prispevek použiť podľa § 4 ods. 2 Zákona o vojnových
hroboch na čiastočné krytie výdavkov na obnovu vojnového hrobu Z 2. svetovej vojny na
obecnom cintoríne V Pečovskej Novej Vsi.

ČI. II

Podmienky poskytnutia prispevku
. Poskytovateľ podľa § 4 ods. 8 Zákona o vojnových hroboch poskytne prij emcovi prispevok
na rok 2019 Vo výške:

'750 €
Slovom: Sedemstopäťdesìat eur,
ktoré tvoria 80 % výdavkov projektu.

. Prijemca Sa zavazuje uhradiť 187,50 €, slovom: jednostoosemdesiatsedem eur a päťdesiat
centov, z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu, ktoré tvoria 20 % výdavkov projektu.
Príjemca čestným Vyhlásem'm, ktoré tvori prilohu č. 1 tejto zmluvy, potvrdzuje, že na
realizaciu projektu má na účte zabezpečené tieto Íinančné prostriedky.

. Rozpočtový náklad na obnovu VOj nového hrobu z 2. Svetovej vojny na obecnorrı cintoríne
V Pečovskej Novej Vsi podľa podpoložiek tvori prilohu č. 2 tejto zmluvy.

. Poskytovatela poukáže ﬁnarıčné prostriedky príjemcovi bezhotovostne na bankový účet
číslo IBAN SK51 0200 0000 0000 0292 0572 Vedený vo VÚB, a.S. najneskôr do 30

pracovných dni odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou bežného transferu
v Sume 750 € (slovom: sedernstopäľdesiat eur).

. Prijemca prijíma Íinančné prostriedky uvedené V bode l tohto článku zmluvy bez výhrad

a za podmienok uvedených V tejto zmluve.

. Príj emca Sa zavazuje poskytnuté Íˇınančné prostriedky použiť do 31. decembra 2019
na predmet zmluvy podľa čl. I bod 2 a prilohy č. 2 tejto Zmluvy.

. Príjemca Sa Zaväzuje, že poskytnuté Íinančné prostriedky Vrátí, ak mu na ten istý účel

už boli poskytnuté ﬁnančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.

.Príjemca zodpovedá za hospodárenie S poskytnutými Íinančnými prostriedkami
a je povinný pri

ich použivaní

zachovávať hospodárnosť,

efektivnost5

a I'Ĺičelnost5

ich použitia. Za hospodárenie S poskytnutými Íinančnými prostriedkami zodpovedá
štatutámy orgán prij emcu.

. Poskytnuté Íìnančné prostriedky nemožno použiť na dodávky tovarov, prác a Služieb, ktoré
Splňajú kritéria kapitálových výdavkoV a pri ktorých by došlo k obstaraniu alebo

modernizácii hnuteľného a nehnuteľného majetku podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z prij mov V znem' neskorších predpisov.
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.ČL III

Vyúčtovánie prispevku

. Vyúčtovánie poskytnutých Í'ınánčných prostr-iedkov Sá príjemcá Záväzuje predložiť
Ministerstvu vnútrá Slovenskej republiky, Sekcii verejnej Správy, Drieňová 22,
826 86 Bratislava 29 do 31. jánuárá 2020. Vyúčtovánie musí obsáhováť vecné
vyhodnotenie á Íinánčné Vyhodnotenie poskytnutých prostriedkov, ktorého prílohou je
Zoznam preukázáteľne vynaložených výdávkov. Za Správnosť vyúčtovániá Zodpovedá
štátutárny Orgán príj emcu.

.' V prípade, Že príj emcá počas kálendárneho rokáI zistí, že ﬁnánčné prostriedky nepoužije

do koncá kálendárneho roka, v ktorom boli poskytnuté, je povinný bezodkladne Oznámiť
poskytováteľovi Sumu nepoužítých ﬁnánčných prostriedkov á vrátit“ ju na I výdávkový

rozpočtový účet číslo SK7881800000007000180023 vedený v Štátnej pokládnici,
najneskôr však do 5. decembrá 2019. Príj emcá v príkáze na úhradu do kolonky „Správa pre
prijímateľá“ uvedie „vrátka dotácie“ á vyplní určený váriábilný Symbol. Avízo O vrátení
nepoužitých finánčných prostriedkov zašle poskytováteľovi len elektronicky ná adresu

dotácie@minv.Sk. '

. Príjemcá poukáže nevyčerpané

od Vyúčtovaniá

prispevku

ná

fmánčné prostriedky poskytováteľovi

bánkový

účet

cudzích

do

prostriedkov

15

dní

číslo

sK5681800000007000180031 vedený vštáıťnej- pøkıeániei Seznáxnenjxn øpIethe

nájneskôr do 15. februárá 2020. Príjemcá v príkáze ná úhradu do kolonky „Správa pre

prijímáteľá“ uvedie „vrátka dotácie“ á vyplní určený várˇiábilný Symbol. AVÍZO O vrátení

nepoužitých tinánčných prostriedkov zašle poskytováteľovi len elektronicky na adresu

dotácie@minv.sk.

. Príjemcá je povinný poukázáť poskytováteľovi Íinánčné prostriedky Získané Z výnosov
Z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu ná príjmový rozpočtový účet číslo

sK4581800000007000179938 vedený vstátnej pekledniei nejneekór áø tenninn

vyúčtovániá. Prijemcá v príkáze ná úhradu vyplní určený váriábilný symbol. Avízo
o poukázaní fmančných prostriedkov získaných Z výnosov zašle poskytováteľovi len

elektronicky ná adresu dotácie@minv.sk.

. Finánčné prostriedky poskytnuté príj emcovi ná základe tejto Zmluvy Sú identiﬁkováteľné

ná základe variabilného Symbolu č. 7999502119. Uvedený váriábilný Symbol príjemcá
použije aj pri ÍˇInánčných operáciách podľa bodov 2, 3 á 4.

. Použitie ﬁnančných prostriedkov podliehá povinnému zúčtovániu So štátnym rozpočtom

Slovenskej republiky, ktorého spôsob átermín určuje pokyn Ministerstva Íináncií

Slovenskej republiky na zúčtovanie ﬁnánčných vzťáhov SO štátnym rozpočtom
, pre ústredné orgány štátnej Správy, príspevkové á rozpočtové orgánizácie, podnikateľské
Subjekty, neziskové orgánizácie á ďalšie Subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky
zo štátneho rozpočtu.
“

. Príjemcá berie ná vedomie svoje povinnosti vyplývájúce zo zákona o rozpočtových
pravidlách, zákona Ovojnových hroboch azákona č. 343/2015 Z. z. overejnom
obstarávání a o zmene á doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zároveň Sá záväzuje pri hospodárení S poskytnutými finánčnými prostriedkámi dodržiáváť
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Všetky platné právne predpisy Vzt ahujúce sa na hospodárenie S prostriedkami štátneho

rozpočtu

-

. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolou preveriť Správne Vynakladanie
Íinančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu u príj emcu. Na Výkon kontroly použitia
poskytnutých Íinančných prostriedkov je oprávnený poskytovateľ, Ministerstvo ﬁnancií

Slovenskej republiky a ďalšie orgány V Súlade So všeobecne záväznýrni právnyrni
_

predpismi.

I

ČI. IV

Sankcie Za porušenie zmluvných podmienok

Ak poskytovateľ zistí, že príjemca porušil zmluvu tým, že poskytnuté ﬁnančné prostriedky

_

použil neoprávnene, alebo ich neoprávnene zadržal, je príjemca povinný neoprávnene
použitú alebo zadržanú sumu Odviesť na účet, ktorý mu určí a Oznámi poskytovateľ.
Pri porušení zmluvných podmienok sa postupuje podľa § 31 Zákona O rozpočtových
pravidlách.

ČI. V

Zrušcnie zmluvy

. Túto zmluvu je možné zrušiť:
a) dohodou zmluvných strán,
' b) Odstúpením od tejto zmluvy. Poskytovateľ má právo Okamžité odstúpit od zmluvy, ak
ziStí, že príjemca porušil akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ako aj V prípade, ak
zaniknú dôvody poskytnutia ﬁnančných prostriedkov uvedené V tejto zmluve, ak Sa

Zmluvné strany nedohodnú inak. Odstúpenie Od zmluvy je účinné dňom doručenia

písornného Odstúpenia od zmluvy príj emcovi.

. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy je príjemca povinný Vrátit* poskytnuté ﬁnančné

prostriedky Vo výške uvedenej V bode l. čl. II tejto zmluvy, najneskôr do 15 kalendárnych
dní Od písomného doručenia Odstúpenia od zmluvy na účet, ktorý mu určí a oznámí

poskytovateľ.

Cl. VI
Záverečné ustanovenia

. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Obidvomi zmluvnými Stranami a účinnosť
dňorn nasledujúcim po jej zverejnení V Centrálnom registri zmlúv. Zmluvu zverejní
poskytoVateľ.

. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2019 s tým, že závázky prijímateľa
uvedené V čl. III tejto zmluvy zostávajú platné i po uplynutí platnosti zmluvy.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- Príloha č. l -- Čestné vyhlásenie;

- Príloha č. 2 -~ Rozpočtový náklad projektu.
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4. Ostatne' právne VZťahy, výslovne neupravené touto Zmluvou, Sa riadia Všeobeene

ZáväZnýmı' právnymi predpismi, t. j. platia ustanovenia Občianskeho Zákonníka a jeho
Vykonávaeieh a SúViSiaoioh predpisov, ďalej Zákona o rozpočtových pravidláeh a Zákona
č. 431/2002 Z. Z. o účtovnictve V Znení neskoršieh predpiSoV.

5. Táto Zmluva je Vyhotovenáz V troch rovnopisoeh, Z ktorýeh po podpise poskytovateľ
dostane dva rovnopisy a príj emca jeden rovnopis.

6. Zmluvné Strany Sa dohodli, že menit a doplňat túto Zmluvu možno len na Základe

VZáj omnej dohody formou písomnýeh dodatkov, ktoré Sa Stanú neoddelıtel nou súčast ou
tejto Zmluvy. Zmluvné Strany Sa k návrhu dodatku vyjadria V lehote do 30 dní odo dňa jeho
doručenia.

7. Zmluvné Strany VyhlaSujú, Že tento právny úkon urobili Slobodne, vážne, beZ nátlaku
a beZ toho, aby pre niektorú Zo Zmluvných Strán vznikla Zvlášť nevýhodná Situáeia.
Jej obsahu poroZumeli a na Znak Súhlasu So všetkým vyššie uvedeným ju Vlastnoručne
podpisujú.

Za Ministerstvo Vnútra Slovenskej republiky:

-

- .. .

V Bratislave, dňa .......l..i...i].5.....2.mg

ˇ

Za obec Pečovská Nová Ves:

19. ÚB iillä

V Pečovskej Novej Vsi, dňa ...................

PhDr. Jaroslav Duj aVa
Starosta obce
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Prﬂoha č. 1 k Zmluve č. 21/2019/233'7

l

Počovská Nova Vas9

gavná 33, 082 o Počovska

ova Ves

Čestné Vyhlásaniš-ı-`
Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves,
Zastúpená: PhDr._ Jaroslavom Duj aVom, starostom obce, týmto čestne Vyhlasuje,
že má Zabezpečených 20 % Íˇınančných prostriedkov V sume 187,50 €, SloVOIn:

jednostoosemdesìatsedem Eur a päťdesiat centov na obnovu Vojnového hrobu
ZZ. svetovej Vojny na obecnom cìntoľíne V Pečovskej Novej Vsi Zíného
Zdroja ako ZO štátneho rozpočtu.
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PhDr. Jaroslav Duj aVa
Starosta obce

om

>oum_v_ﬂc zoníovzmo .KU om

36m“

omnxnwv

>Oum_v_mc zořošmo Š

028

_.

.

>

àMMW

O

mnšo
Šíma

Bwohﬁm
ĚÉEE. .čna
mv.. ‰

amoëN wšmm;

osmšﬂm oN vmoäąwtı

IIIIIIIIIIIIII.lIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIII

Q?

mw

šmonNE

Eowcmmìš .m

šäw

w>osë>oı

Nﬂcoë .w

E855

Evo-wmv guwço: m :uwcmăăo wﬂcoă

Em=m>obm=mąmc ._ EEEOQ osm-mo

m:

3.23 .wšž .m

:oﬂçoc

m>on50 m „En-E mčwwﬂămhn.

>oo_oš

Šok;

mE

èømcąﬁ

3:5m

mEmmEmN

.

äxmąoă

>0Nﬂz

măcą >ounm=v :Owšmzmsoı mEmwÉnmĚ

.

ĚOE

osm>ocno> m>250

wﬂcošmné
mÉmnoř?

>Eo> nm>8m>wú

Ěoöonwom

Eocumno m:

„ˇt

w>šbzšmn` m: :než

ĚÉBEO

Umšwç

N

oﬂm>oio> măcQ mämšoNom

umN àcmăăš

32b

:Emmnoă

mm> nm>oz nmxmšommı

ŠEĚ:

3o

cuwšm >

oođm

omnhmv

oonox.

8.o

oođmv

Qonow

ĚEEĚ šìøšäg 2:

mmco.

Nmmmxmvowšw .m „ŠEEN v_ N .m mcořı

