Z M L U V A č. 11/2017/2337
0 poskytnutí ﬁ'nančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
na rok 2017 na výkon prác na Vojnových hroboch

Táto Zmluva Sa uzatváIa podľa § 4 Ods. 10 Zákona č. 130/2005 Z. Z. O Vojnových
hroboch V Znení neskorších predpisov a Zákona č. 523/2004 Z. Z. o rozpočtových pravídlách
Verejnej Správy a O Zmene a doplnení níektorých Zákonov V Znení neSkOIších predpisov

medZiŠ

poskytovateľom:

›

Nlinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Zastúpeným:

Ing. Ondrej Om Varačkom
vedúcírn Služobného úradu

na Základe plnomocenstva č.p. KM-OPS4-2016/000623-044
ZO dňa 6. 4. 2016
bankové Spoj eníe:

Štátna pokladníca

číslo účtu:

SK7881800000007000180023

IČO;

00151866
(ďalej 1en„poskytovateľ“)
a

príjemcom:

Obec Habovka
Pod Grúňom 266/24
027 32 Habovka

Zastúpeným:
V

JUDI'. Aloj Zom Laıj činorn
StaStom obce

V

bankové Spojenie:

VÚB, a.S.

čís1o účtu:

IBAN SK81 0200 0000 0009 23 82 8332

IČO;

00314471
(ďalej len „príjemca“)
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Čı. I

Predmet zmluvy
. Poskytovateľ Sa Zaväzuje poskytnúť prijemcovi ﬁnančne' proStIiedky 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 Znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o rozpočtových pravidlách“) a podľa § 4 ods. 2 Zákona č. 130/2005 Z. z. o Vojnových
hroboch v Znení neskorších predpisov na obnovu Pamätııíka padlých v 1. a 2.. Svetovej
vojne v Habovke, ktorého Správcom je príj emca.
. Príj emca Sa zaväzuje poskytnuté ﬁnančné prostriedky použit, podľa § 4 ods. 2 zákona
či 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch V znení neskorších predpisov na čiastočné
krytie Obnovy Pamätníka padlých v 1. a 2. Svetovej vojne v obci Habovka.

Čı. II

Podmienky poskytnutia ﬁnančných prostriedkov

. PoskytovatelJ podľa § 4 OdS. 8 zákona č. 130/2005 Z. Z. o vojnových hroboch vznení
neskorších predpisov poskytne príj emcovi ﬁnančné prostrìedky na rok 2017 Vo výške:
1 500 €
slovom: jedentisícpäťsto eur,
ktoré tvoria 80 % výdavkov projektu.
. Prijemca sa Zaväzuje uhradìť 375 €, Slovorn: tristosedemdesiatpäť eur, z iného zdroja ako
zo štátneho rozpočtu, ktoré tvoria 20 % výdavkov projektu. Príjemca čestným Vyhlásením,
ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, potvrdí, Že na realizaciu projektu rná na účte
zabezpečené tieto finančné prostriedky.

. Rozpočtový náklad na Obnovu Parnätníka padlých v 1. a 2. Svetovej vojne V obci Habovka
podľa podpoložiek tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

. Príjernca prijı'ma ﬁnančné prostriedky uvedené v bode l. tohto článku zmluvy bez výhrad
a za podrnienok uvedených v tejto ZInluve.

. Príjernca Sa Zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použit, do 31. decembra 2017
na predmet Zrnluvy podľa čl. I, bod 1. a prílohy č. 2 tejto zrnluvy.

_ Príjemca Sa zaväzuje, že poskytnuté ﬁnančné prostriedky vrátí, ak mu na ten istý účel
už boli poskytnuté fmančné pro striedky zo štátneho rozpočtu.

. Príjeľnca zodpovedá za hospodárenie S poskytnutýmì ﬁnančnými prostriedkarni
a je povinný pri ich používání zachovávať hospodárnosť, efektivnosť a účinnosť
ich použitia. Za hospodárenie S poskytnutýmì ﬁnančnými prostriedkarni Zodpovedá
Štatutárny Orgán príj emcu.
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. Poskytnuté ﬁnančné prostríedky nemožno použiť na dodávky tovarov, prác a služieb,
ktoré SpÍňajú kritéria kapitálových Výdavkov a pri ktorých by došlo k obstaraníu alebo
modemizácii hnuteľného a nehnuteľného majetku podľa Zákona č. 595/2003 Z. Z. o dani
Z príjmov V Znení neskorších predpisov.

Čı. III

Vyúčtovaııie finančných prostriedkov

. Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov príjernca predložı' Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky, Sekcii Verejnej Správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
do 31. januára 2018. Vyúčtovanı'e musí Obsahovať vecné vyhodnotenie' aﬁnančné
vyhodnotenie poskytnutých prostriedkov, ktorého prílohou je Zoznam preukázateľne
Vynaložených výdavkov. Za Správnosť Vyúčtovania Zodpovedá štatutárny Orgán príj emcu.

. V prípade, Že príjeınca počas kalendárneho roka zistí, Že ﬁnančné prostriedky nepoužije
do konca kalendámeho roka V ktorom boli poskytnuté, je povinný bezodkladne oznámiť
poskytovateIˇOVÍ suınu nepoužitých fmančných prostriedkov avrátiť ju na Výdavkový
rozpočtový účet číslo SK7881800000007000180023 V Štátnej pokladnici, najneskôr Však
do 5. decembra 2017.
. Príjemca poukáže neVyčerpané ﬁnančné prostriedky poskytovateľovi do 15 dní
číslo
poskytovateľa
účet
bežný
na
prispevku
Od vyúčtovania
SK5681800000007000180031 VŠtátnej pokladnici S Oznámením o platbe (najneskôr do
15. februára 2018). Avízo o Vrátenı' nepoužitých finančných prostriedkov Zašle

poskytovateľovi aodboru účtovníctva Sekcie ekonomiky Ministerstva Vnútra Slovenskej

republiky. Príjernca Vpríkaze na úhradu do kolonky „Správa pre prijímateľa“ uvedie
„vratka dotácie“.
. Príjemca je povinný poukázať poskytovateľovi finančně prostriedky Získané Z Výnosov
Z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu na príjmový rozpočtový účet číslo
SK4581800000007000179938 vŠtátnej pokladnici najneskôr do termínu vyúčtovanı'a.
AVÍZO o poukázaní Íinančných prostriedkov Ziskaných z Výnosov z poskytnutých
prostriedkov štámeho rozpočtu príjemca predloží poskytovatelbvi aodboru účtovnı'ctva
Sekcie ekonomiky Ministerstva Vnútra Slovenskej republiky. Príjemca v príkaze na úhradu
do kolonky „Správa pre prijímateľa“ uvedie „Výnos Z dotácie“.

. Použitie ﬁnančných prostriedkov podlieha povinnému Zúčtovaniu So štátnym roZpočtom
Slovenskej republiky, ktorého SpôSob aterrnín určuje pokyn Ministerstva Íinancií
Slovenskej republiky na Zúčtovanie ﬁnančných VZťahov so štátnym rozpočtem
pre ústredné orgány štátnej Správy, príspevkové arozpočtové organizácie, podnikateliské

Subjekty, neziskové organizácíe a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky
ZO štátneho rozpočtu.

-

. Prijernca berie na Vedomie Svoje povinnosti vyplývajúce Zo Zákona o rozpočtových
pravidlách, Zákona č. 130/2005 Z. Z. O vojnových hroboch V Znení neskorších predpisov
aZákona č. 343/2015 Z. Z. overejnom obstarávání aoZmene adoplnení niektorých
Zákonov V Znení neskorších predpisov. Zároveň Sa Zaväzuje pri hospodáľenı'
S poskytnutýrnì ﬁnančnýrni prostriedkami dodržiavať Všetky platné právne predpisy
Vzťahujúce Sa na hospodárenie S prostriedkami štátneho rozpočtu.
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. Poskytovateľ je 'Oprávnený kedykoľvek kontrolou preveriť spravne Vynakladaníe
ﬁnančných prostriedkov Zo štátneho rozpočtu upríjemcu. Na Výkon kontroly použitia
poskytnutých Í'ınančných prostriedkov je oprávnený poskytovateľ, Ministerstvo ﬁnancií
Slovenskej republiky a ďalšie orgány v Súlade So všeobecné záväznými právnymí
predpismi.

ČI. IV

Sankcie za porušenie zmluvııých 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 odvíesť na účet, ktorý mu určí a oznámí poskytovateli
Pri porušení zmluvných podmienok Sa postupuje podľa § 31 zákona o rozpočtových
pravidlách.
Cl. V
Záverečné ustanovenia

. Tato Zmluva nadobúda platnost“ dňom podpisu Oboch zmluvných Strán a účinnost, dňom
nasledujúcim po dm' jej Zverejnenia. Zmluvné Strany berú na vedomie, Že táto zmluva bude
Zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.

. Zmluva Sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2017 s tým, Že záväzky prijímateľa
uvedené v čl. III tejto zmluvy zostávajú platné í po uplynutí platností zmluvy.

. Ostatné. právne vzťahy, výslovne neupravené touto Zmluvou, Sa riadia všeobecné
závaznými právnymi predpismi, t. j. platia ustanovenia Občianskeho zákonníka ajeho
vykonávacích a súvísiacich predpisov, ďalej Zákona o rozpočtových pravidlách a zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctvc v znenı' neskorších predpisov.

. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, zktorých po podpise poskytovateľ
dostane dva rovnopisy a príj emca jeden rovnopis.

. Zmluvné Strany Sa dohodli, Že meniť a doplňať túto zmluvu možno len na základe
vzájomnej dohody, a to formou písomných dodatkov, ktoré Sa Stanú neoddeliteľnou

Súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné Strany Sa k návrhu dodatku vyjadria v lehote do 30 dní
odo dňa jeho doručenia.

. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak príjemca poruší níektorú Z podmíenok

uvedených v čl. H tejto zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy je prijímateľ povinný

vrátiť poskytnuté Í'mančné prostn'edky vo Výške uvedenej vbode l. čl. II tejto zmluvy
najneskôr do 15 dní od písomného doručenia odstúpenía od zmluvy na účet, ktorý mu určí
a oznámí poskytovateľ.
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7. Zmluvné Strany Vyhlasujú, že tento právny úkon qbilıı Slobodne, vážne, bez nátlaku a
bez toho, aby pre niektorú ZO zmluvných Strán vznikla Zvlášť nevýhodná Situácia.
Jej obsahu porozumeli a na Znak Súhlasu SO všetkým vyššie uvedeným ju vlastnoručne
podpisujú.

25-05-2017

V Bratislave, dňa

Za Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

V Habovke, dňa .....15052017
Za Obec Habovka

/7

/

ľ

ng. Ondrej Varačka
vedúci Služobného úradu
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Pﬂloha 1 k Zmluve č. 11/2017/2337

Obec Hąbovka, Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka

Čestné vyhlásenie
Obec Habovka, Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka, Zastúpená: JUDI.

týmto čestne Vyhlasuje, že má
Alojzom Lajčinom, Starostom - obce,
Zabezpečených 20 % ﬁnančných prostriedkov V Sume 375,- €, Slovom:
trìstosedemdesíatpäť eur na obnovu Pamätııíka padlých v 1. a 2. Svetovej
vojne v Habovke Z iııého Zdroja ako Zo štátneho rozpočtu.

1-5. 05. 2017
V Habovke, dňa ....................

. Starosta O o
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