Zmluva o použití dotácie zo štátneho rozpočtu
(ďalej len „zmluva“)
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:
Prijímateľom dotácie zo štátneho rozpočtu:
Názov:
zastúpené:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie :
IBAN:

Trnavský samosprávny kraj
Mgr. Jozef Viskupič, predseda
Starohájska 10, 917 01 Trnava
37836901
2021628367
Štátna pokladnica
SK 29 8180 0000 0070 0018 3718

(ďalej len ako „prijímateľ“ alebo „prijímateľ dotácie“)
a
Priamym realizátorom účelu dotácie:
Názov:
zastúpené:
sídlo:
IČO:
bankové spojenie:
IBAN:

Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany
Ing. Eva Stručková, riaditeľka
Brezová 2, 921 77 Piešťany
00162442
Štátna pokladnica
SK41 8180 0000 0070 0049 5842

(ďalej len ako „priamy realizátor“)
(ďalej tiež prijímateľ a priamy realizátor spolu len ako „zmluvné strany“ a jednotlivo
ako „zmluvná strana“)
Čl. 1
Predmet zmluvy,
výška finančných prostriedkov a účel ich použitia
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok a účelu použitia dotácie
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len ako „poskytovateľ dotácie“), poskytnutej prijímateľovi dotácie
na základe Zmluvy č. 1000/2020/SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2020 (ďalej
tiež ako „zmluva o poskytnutí dotácie“), priamym realizátorom v súlade s čl. 3
ods. 6 písm. b) zmluvy o poskytnutí dotácie.
2. Poskytovateľ dotácie poskytol prijímateľovi v roku 2020 na základe vyššie
uvedenej zmluvy o poskytnutí dotácie dotáciu vo výške: 2.500,- EUR (slovom:

dvetisícpäťsto eur) na kapitálové výdavky, a to za podmienok ďalej upravených
v zmluve o poskytnutí dotácie.
3. V zmysle čl. 3 ods. 6 písm. b) zmluvy o poskytnutí dotácie oprávneným použitím
dotácie sú tiež bezhotovostné úhrady zo samostatného bankového účtu
prijímateľa na účet inej osoby, ak táto je priamym realizátorom účelu určeného v
zmluve, na ktorý bola dotácia poskytnutá. V takom prípade je prijímateľ povinný
uzatvoriť s priamym realizátorom samostatnú zmluvu a určiť v nej podmienky a
účel použitia verejných prostriedkov.
4. Prijímateľ dotácie v súlade s vyššie citovaným ustanovením na základe tejto
zmluvy poukáže bezhotovostným prevodom do 15 dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy finančné prostriedky uvedené v ods. 2 tohto článku zmluvy
na účet priameho realizátora uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
5. Priamy realizátor je povinný použiť poukázané finančné prostriedky efektívne,
hospodárne, účelne a len za účelom „zlepšenia vybavenia školskej
jedálne v základných a stredných školách – Školská jedáleň ako
súčasť Strednej odbornej školy záhradníckej, Brezová 2, Piešťany“ t. j.
zlepšenia vybavenia školskej jedálne ako súčasti Strednej odbornej školy
záhradníckej Piešťany. To znamená, že priamy realizátor použije finančné
prostriedky v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie (a jej prílohami) na úhradu
kapitálových výdavkov spojených s nákupom a modernizáciou vybavenia
školskej jedálne SOŠ záhradníckej Piešťany.

Čl. 2
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Priamy realizátor je povinný finančné prostriedky, ktoré predstavujú dotáciu zo
štátneho rozpočtu, použiť na vyššie stanovený účel najneskôr do 28.2.2021.
2. Finančné prostriedky nie je možné použiť na
a) úhradu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) prijímateľa alebo inej
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je priamym realizátorom, a ktorá
je platiteľom DPH a má nárok na odpočítanie z vlastnej daňovej povinnosti,
b) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
d) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a prijatých
pôžičiek,
e) úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s účelom určeným touto zmluvou,
f) výdavky spojené s pohostením, občerstvením a darmi,
g) pohonné hmoty,
h) bežné výdavky,
i) príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
j) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.
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3. Priamy realizátor sa zaväzuje, že vo všetkých oznámeniach, publikáciách a pri
informovaní o svojej činnosti, na ktorú boli finančné prostriedky použité výslovne
uvedie, že tieto činnosti boli financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
4. Priamy realizátor je povinný v termíne do 05. 03. 2021 odviesť na účet
prijímateľa dotácie výnosy z poskytnutej dotácie, ktoré následne prijímateľ
poukáže na účet poskytovateľa dotácie. Prijímateľ je povinný bezodkladne zaslať
poskytovateľovi avízo o zaslaní výnosu z poskytnutej dotácie.
5. Priamy realizátor sa zaväzuje, že v termíne do 05. 03. 2021 predloží prijímateľovi
alebo priamo poskytovateľovi dotácie vyúčtovanie poskytnutej dotácie podpísané
štatutárnym orgánom podľa prílohy č. 2. Vyúčtovanie musí obsahovať najmä
a) vecné vyhodnotenie plnenia účelu - stručný slovný popis prínosu dotácie pre
rozvoj výchovy a vzdelávania,
b) finančné zúčtovanie - súpis realizovaných činností s vyčíslením použitých
finančných prostriedkov, rozpis (prehľad) jednotlivých druhov výdavkov, na
ktoré bola dotácia a spoluúčasť skutočne použitá – a to v zmysle schváleného
rozpočtu, ktorý je súčasťou zmluva o poskytnutí dotácie,
c) kópie príslušnej dokumentácie preukazujúcej použitie finančných prostriedkov
- kópie účtovných dokladov (faktúry) vzťahujúcich sa na konkrétne výdavky,
ako aj kópie účtovných dokladov o ich zaplatení (bankové výpisy).
6. Nepoužité prostriedky dotácie je priamy realizátor povinný bez zbytočného
odkladu vrátiť najneskôr do 05. 03. 2021 na účet prijímateľa dotácie, ktorý ich
následne vráti poskytovateľovi. V prípade vrátenia dotácie alebo jej časti je
prijímateľ povinný bezodkladne zaslať poskytovateľovi avízo o vrátení s uvedením
dôvodu vrátenia dotácie.
7. V prípade, že priamy realizátor nepredloží vyúčtovanie poskytnutej dotácie riadne
a včas alebo nevráti nepoužité prostriedky riadne a včas na účet prijímateľa, je
oprávnený tento voči nemu uplatniť zmluvnú pokutu, a to až do výšky uloženej
zmluvnej pokuty alebo inej sankcie zo strany poskytovateľa dotácie.
8. Doklady preukazujúce použitie dotácie sú najmä:
- zmluva, faktúra, dodací list,
- pri platbe v hotovosti: doklad z registračnej pokladne, alebo výdavkový
pokladničný doklad súčasne s príjmovým pokladničným dokladom dodávateľa,
- bankový výpis priameho realizátora, ktorý dokumentuje úhradu výdavkov
bankovým prevodom,
- jeden exemplár tlačoviny k dokladu k tlačiarenským službám.
Priamy realizátor je povinný zabezpečiť, aby všetky účtovné doklady predložené
vo vyúčtovaní boli úplné, čitateľné, jednoznačné a zrozumiteľné.
9. Priamy realizátor umožní prijímateľovi, príp. priamo poskytovateľovi dotácie
vykonať kontrolu použitia dotácie podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zaväzuje sa byť súčinný pri vykonávanej kontrole. V prípade, že
nebude súčinný pri vykonávanej kontrole a poskytovateľovi vznikne v súlade so
zmluvou o poskytnutí dotácie nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo inej
sankcie je povinný ju uhradiť v plnej výške namiesto prijímateľa dotácie.
10. Priamy realizátor si je vedomý toho, že je povinný dodržiavať ustanovenia zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č.
3

523/2004 Z. z.“), ako aj zmluvu o poskytnutí dotácie, keďže ich porušenie je
považované za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004
Z. z.. Kópia zmluvy o poskytnutí dotácie tvorí prílohu č. 1.

Čl. 3
Zánik zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká:
a) splnením povinností z nej vyplývajúcich,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) odstúpením od zmluvy zo strany prijímateľa dotácie.
2. Prijímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia
povinností zo strany priameho realizátora, ktorým je najmä: a) použitie
finančných prostriedkov poskytnutých na základe tejto zmluvy v rozpore s touto
zmluvou, zmluvou o poskytnutí dotácie alebo všeobecne záväznými právnymi
predpismi, b) použitie finančných prostriedkov na iný ako určený účel.
3. Odstúpenie od zmluvy je potrebné priamemu realizátorovi oznámiť písomne.
Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, a to doručením písomného prejavu
o odstúpení od zmluvy na adresu priameho realizátora uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy.
4. V prípade zániku zmluvy je priamy realizátor povinný bez zbytočného odkladu po
zániku zmluvy vrátiť prijímateľovi finančné prostriedky (v prípade zániku zmluvy
na základe dohody nepoužité finančné prostriedky; v prípade odstúpenia od
zmluvy všetky finančné prostriedky) na účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto
zmluvy.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po
vzájomnej dohode zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Táto zmluva je vyhotovená v troch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise
dve vyhotovenia dostane prijímateľ dotácie a jedno vyhotovenie dostane priamy
realizátor.
3. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, a
tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju
podpisujú.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými
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ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
V Piešťanoch dňa 17.02.2021

V Trnave dňa 17.02.2021

Za priameho realizátora:

Za prijímateľa:

v. r.

v. r.

Ing. Eva Stručková
riaditeľka

Mgr. Jozef Viskupič
predseda

Prílohy:
č. 1 – Zmluva č. 0998/2020/SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2020
č. 2 – Vyúčtovanie finančnej dotácie - tlačivo
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Vyúčtovanie finančnej dotácie
Názov projektu:

Strana č.:

Predkladateľ:

poradové číslo

predmet finančnej
operácie

číslo dokladu dátum úhrady

dodávateľ

suma v €

Spolu
Dotácia
Rozdiel
Prílohy:
Kópie účtovných dokladov
(bankový výpis, faktúry)

V ................................................. dňa ..............................................

Vypracoval:

Podpis:

Schválil:
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Podpis štatutára a pečiatka

