ZirltrLUV A

o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva ku|túry Slovenskej repub|iky
čís|o:

MK-2099

120|2

l7'1

uzatvorená podl.a $ 5l zákona č.40l1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskoršíchpredpisov (d'alej len
..zmluva..) medzi zmluvnými stranami označenými ako

PosLAtovatel':
Sídlo:
Zastupený:

Ministerstvo kultúry Slovenskej repub|iky
3l Bratislava l
kultúry
Slovenskej republiky
Daniel Krajcer' minister

Námestie SNP č. 33' 813

Denisa Hostačná, vedúca s]užobného úradu Mit-tisterstva kultúry Slovenskej
republiky
00165 182

alebo

IČo:
Bankové spojen ie:
Výdavkový účet:
Príjmový účet:
Depozitný ítčet:
(d'alej len,,poskytovatel"')

Štátna pokladn ica
000000-700007I 65218 r 80
000000-700007 r 599/8 I 80
000000-700007 r 687/8 r 80

a

Prijímatel':
Sídlo:
Zastírpený:

Obec Batizovce
Ďturova l9' U)y J) tJatlZovce
lvan Čičmanec,starosta

ICO:
Čísloúčtu:

003261

PeňaŽný ústav:
(d'alej len
írnate|,..)

UIUU

l9

25623562
V

Ut',

A.S.

',prij

Článok l
Predmet zmluvy

1.

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ku|túmu tvorivosť a vol.noéasovt]t
kultunlu aktivitu a na vzdelávací progranr V kultúre v sume 800 eur (s|ovom: osemsto eur)

na podporu rea]izácie projektu s názvom Krehká krása Batizoviec 2012 (d'alej len ,,projekt..)
- príprava a reaIizácia celoslovenskej súťaŽe s medzinárodnou účasťou'

2.

je pod|'a $ 8 ods. 4 zákona č. 52312004 Z' z. o rozpoětových pravidlách verejnej správy
Zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon
č. 52312004 Z' z.,,) určená na úhradu beŽných výdavkov v nasledovnom členení:honoráre (odmeny)
a osobné náklady. sluŽby súvisiace s realizáciol.t projektir . osvetl'ovacie, ozvučovanie, nájom
(prenájom) techniky na rea|izáciu projektu - zvuková, polygrafické náklady sírvisiace s lýrobou
Dotácia
ao

periodických a neperiodických pubIikácií.

3.

Poskytovate|. poskýuje dotáciu podl'a zákona ě. 43412010 Z. z. o poskyovaní dotácií v pósobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, a to bezhotovostne a V súlade so zákonom
č.29]l12002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o Zmel]e a doplnení niektoých zákonov v mení neskorších
predpisov' vo forme beŽného alebo kapitáIového transferu.

4.

Prij ímatel' prij íma dotáciu podl'a odseku 1 bez výhrad v plnorn rozsahu a za podmienok uvedených
v tej to zmluve.

5.

Prijimatel' podpisom t€jto zmtulT čestne prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že má
na financovanie projektu, na ktorý mu bude poskytnutá dotácia' zabezpečené krytie výdavkov

z vlastných

projektu.

zdrojov alebo iných zdrojov, a to najmen€j

vo výške 57o z celkového rozpočtu

Č|ánok 2
a povinnosti prijímatel'a dotácie
použitia
.totácie
Pot|mienky

Dotáciajeúčelovoviazaná.Prijímatel'sazavázujepouŽiťposkytnutúdotáciunarealizáciupro.jektu
1 tejto zmluvy v členenívýdavkov podl'a čl. 1 ods. 2 tejto zmluvy.

1.

v .ot.u zótz, podl'a čl. l ods.

2.

Prijímatel,sazavázujefinancovat'projekt,naktotisadotáciaposkýuje,ajzinýchzdrojovnajmenej
projektu
vo'výške 5 oÁ't]. í50 eur 1slovom: stopáťdesiai eur) z celkového rozpočtu podporeného
eur.
qýške
3
000
vo
uveáeného v prílóhe Žiadosti o poskytnutié dotácie č. MK-2099l20|2t7.|

3.

Prijímatel.móŽepoužiťdotáciuajnaúhraduniektonýchvýdavkovuvedenýchvčl.lods.2te.1to

4.

Prij imatel. je oprávnený pouŽiť dotáciu do

5.

(okrem pop|atkov
Výnosy z poskýnuých prostriedkov po odrátaní poplatkov za vedenie účtu

qýdavku najviac v sume, ktorú
zm"luvy. Prijímatel,je oprávnený póuŽiť dotáciu na úhradu príslušného
(odmeny) a osobné
k takémuto výdavřu uviedol v celkovom rozpočte projektu, ato: honoráre
350 €, náiom
ozvttčovanie
projektu
osvet|.ovacie,
nauuay t lsó e, stuzuy súvisiace s realizáciou
s výrobou
sírvisiace
náklady
polygrafické
ip.""aí.*l techniky na realizáciu projektu. zvukóvá 200 €,
periodických a neperiodických publikácií 200 €.
3

1

. decernbra 2012.

Z. Z. príjmom Štátneho
ožení"a zrušenie účtu)sÍl podl'a $ 7 ods. l písm' m) zákona č. 52312004
000000-7000071599/8l80
č.
poskytovatel'a
účet
rozDočtu. Priiimatel.ie povinný odui",t] nu príjmový
; Státne., poŘladnici kiadný rozdiei medzi výnosmi a poplatkami za vedenie účtunajneskór
".;:.;ý
do 20. januára 2013.

,á,

6.

v odseku
Prijímatel' je povinný zaslať poskyovatel'ovi pisomne v lehote uvedenej
nevznikli'
Že
výnosy
tom,
o
o platbe výnosóv, resp. informáciu

't.

Prijímatel.

8.

9.

l0'

5

informáciu

hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť
Z' z.
č.52312004
zákona
ictipoužitiá v súlade s ustanoveniami $ l9 ods. 3

je povinný pri pouŽití dotácie dodržať maximálnu

so zákonom
Prijímatel. je povinný o posk}tnutej dotácii viesť -írčtovnúevidenciu v sú]ade
7,' z.,,).
č.
43112002
(d'alej
len
,,zákon
ě' 43|l20OzZ. z. o účtovnictv" u,n"'lí neskorších predpisov
rokov
piatich
poěas
r.1i*at"t', ktory nie je osobou povinnou v zmysle zákona ě- 4.3Il2O02 Z' z., musí
projektr-r
uchovávať vietky úětovné doklady, súvisiace s realizáciou
.áá án" p"apiů"iu t"jto
'mluuy
podl'a čl. 1 ods. l tejto Zmluvy.
alebo póžičku iným
Prijímatel. nesmie z dotácie poskytovať finančnéprostrieclky ako dotáciu
podujatia
organizované a|ebo
prjvnickým osobám alebo 5''i.t1r* osobám, -ani financovať
po.uŽiť.dotáciu
nesmie
realizouané inými právnickými osoiami a lzickými osobami. Prijímatel,
úhradu
ýdavkov
na úhradu ,aía,uo, z predchádzajúcich rokov, miezd svojich zamestnancov'
nesrnie
Prijímatel,
osób.
tretích
z
čjnnosti
alebo
činnosti
z
vlastnej
vlastnej prevádzky, kr}.tie Stlaty
v čI. l ods. l
pouz;t'ao.a"iu nu.it].uau rlýdavkov, ktoré nemajťr priamy vzťah k projektu uvedenému
posky.tovatelbm
mu
bola
ktorý
na
účet,
na
iný
iejto zmluvy. Prijímate|' nesmie previesť dotáciu
poskýnutá, s qýnimkou jej čerpanta'
projektu podfa čl. 1 ods. ]
Poskytovatel' bude akceptovať aj qldavky prijímatel'a spojené s realizáciou
avšak- výlučne vtedy' ak boli
tejto zmluvy, ktoré prijímatel' výnátozit p.ea uzatvorením tejto zmluvy.
zmluvy.
výnaloŽené.v roku 20tz na úhradu ýdavkov uvedených v čl- 1 ods. 2 tejto

ll.Akprijímatel,nebuderealizovaťprojekt,naktonýboladotáciapodl'ačl.ltejtozrnluvy-poskytnutá,
.1epouinn;;bezodkladnepí.o'''n.ot";toSkutočnostiinformovat'poskyovatel'aavrátiťdotáciu

qýdavkový účetposkýovatel,a
d-o Jl decembra. 2O|2 na
však
najneskir
v Dlnom rozsahu,
pokladnici.
l iiiioijóo-ióóoou | 65il8| 80 vedený r Štátnej
'

,

li"ť:ujTi;.i#},"Tg.:;[ff'#"Ti::-l^ry* i::j9$lň.1?dil["'T'1"ůď::*.iTŤšrť*:
;l'j"u:
Í i,;"liff l'ul.;"i|lffi
: ft';;.:;rin i' ll:l*i
H-J:i:;i'i*.Iru,.;:*i#;
do 20. januára 2013.

'.

ini{ů^"l{i!!'i'i:{fJ:::x:;j"J::lil.fi'#]ittť
:iJtr""j;l;!:;.?":Tu"'?'' kontrole
a vnútomom audlte i
sozziiór Z.z. o filanónej

3.

v znení neskoršíchpredpisov'

'.:::]T"ElJ;JůlT?".[il.T$"#,":ff

'?5:š

lýiil*ů:ťi:rxl'*m:iJ.;gJ**u

i:*:s*
projekty
sa nevn.ahuje
*l*ff *-*t':i*J*il.iiťť;liíi.i^+.}l.:'*:.J:'':::':ť*ffi
Slovensk"'i *p"u.ň"|v.: To
kuítúry
'na
podporou
s finančnou

,*ii.."""e

pred'dňom

',ii,i".uuu
-:i"'.''"*t-'ŠIiltj;1;3:ff.11*i,*-.xi;';:]:,lJť [:řTi::

::jn:""*"'.::i*ll-ť;':..
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úinisterstva |,ultúry S|ovenskq1

zmluvy.

republiky...Tosanevďatiu.ie'.""p.i.ii."."ra,r.toryrealizujeirojekt.poclujatiepreddňompodplsanla
teito

u,ou.|l,xxl}Í".u","

'

:i,j'ilŤ.,;#;]l1li]:i";:jj:é.",?lj:'f:Ti:'::řll",jli]x.J;*".
;;ii;j; a ukonČi v itvrtom štvďroku
Íi
b)

2.
-

do 20.

január"'o'.,

Prij imatel. je

|,"j"o;

šNďroku 20l2'
201 2.

polinný vryúčtorať:

z-l1j;^|.1arojov noata
i.*'.l:.'l'.l1T1'ř.x?:ryiiJ; sa prijímatel' zaviazal vynaloŽir
o,
.'.i" priamo súvisieťsprojektom
"jáuG
|i"].:"o:.T.[ť}x''lňir."*^'vt.ň.;Je
zmtuvy.

ul.

qotaclu

uvedeným v

čl' 1 ods. l

te1to

posk1tnutie dotácie vnasledujúcom

3'

Vyúčtovanie

4.
-

podl,a odseku
Vecné vyhodnotente projektu -

l^:1:":..*,'TÍ]iť:il.,l,""1il:;|;J".l'T.lil"o"u

roZpočtovom roku a mu:
projektu.
e l vecné !Yhodnotenie
poskýnuteJ dotac|e.
r1účtovanie
ui nnunene

;,ib[vc ] kttlrozmluveat:\olk"tl::

správu
3 písm. a) musí obsahovať písomnil

r

.3at.>l

ll p,í,"ut i'u.i .t'u'l::lJ':l ;}}:TJ l?:r*^-^-?
lT#'"lÍ't""." ia podujatia.
sa na projekte'
i'j. ili3l'l'..lll'[l=ii*í""lililí,"Jř:;t;::n:*.i::':i,ajúcich
o počle navstevntY]
a pod.t.
i

in|ormáciu

1

6'

1^..,1

informáciu o

Ii'ňil.

'""u'ui.ii"

fáI.iut.

'

bulletin1

^l",],il'i.. "i"oa'..o,o*,ňo'.
; por u t. úo
;|;""ň"n1:i l*Jů::u "ffi::i,.J;(*
i:..""'ů::ť;'
j"'řl
uolu ,""aializácia realizovaná.
i

t

u'

u.t'utoc n.nu.

podl'a

b) pri

neperiodických publikáciách, zvukoqých, resp. zvukovoobrazových nosičoch

a multimediálnych nosičoch (podprogram 7. 3 v prípade prezentácl,e tvorby prostredníctvom
publikačná činnost')
qýroby zvukového alebo multimediálneho rrosiča a podprogram 7.

4

l.

dva l^jtlačky resp' nosiče,
2. správu o naplnení ciel,a projektu a špecifikáciu projektu,

informáciu o odbomej alebo mediálnej odozve projektu (recenzie. kritiky a pod.)' pokial' boli

3.

uskutočnené.

c)

pri poskýnutí dotácie na vedecko-výskumnú činnosť(podprogram 7.4)
o naplnení cielh, zámeru projektu,
z výskumu (napr': záverečná správa z výskumu (min l0 str.), odborná štúdia,video, audio,
fotodokumentácia a pod.).

1. správu
2' výstup

d) pri poskytnutí dotácie na vedecko-výskumnú aj publikačnú činnost, (podprogram
výskumná a pub|ikačná činnost') podl'a čl. 3 ods.4 písmena b) a c).
5.

'1.

'4

_

vedecko.

Finančnévyúčtovanie poskynutej dotácie podl'a odseku 3 písm. b) tvorí:

a)

b)
6.

7

vyúčtovaniedotácie podl,a prílohy č. l k tejto zmluve, vrátane kópií bankových výpisov
(v prípade hotovostného styku kópie pokladničných dokladov) preukazujírcich použitie dotácie
v súlade s čl' l tejto zmluvy' kópií účtovnýchdokladov preukazujúcich pouŽitie dotácie v súlade
s čl. 1 tejto zm|uvy (účtovnýdoklad ako preukáZate|,ný záznam musí obsahovať náleŽitosti
v zmysle $ |0 zákona č. 43| 12002 Z. z.; za obsahovú spráVnost' účtovnéhodokladu zodpovedá
prijímatel. dotácie')' dokladu o odvedení výnosov z poskytnuých prostriedkov poskýovatel'ovi
v súlade s č1. 2 ods' 5 tejto zm|uvy a dokladu o vrátení nelyčerpanej dotácie poskyovatel'ovi
v súlade sčl' 2 ods. 12 tejto zmluly; ak je prij ímatel' dotácie registrovaným p]atcom dane
z pridanej hodnoty, táto nieje pri lyúčtovanídotácie povaŽovaná za oprávnený výdavok,
vyúčtovanie spolufinancovania projektu podl'a prílohy č. 2 k tejto zmluve.

Vecné vyhodnotenie projektu a finančnélyúčtovanie poskynutej dotácie budú akceptované, iba ak
budú čitatel'néa úp|néa potvrdené podpisom štatutárneho orgánu prijímatel'a alebo ním písomne
povereného zástupcu. pričom toto píSomnépoverenie musí byť prílohou lryúčtovania.

prijímatel' nepredloŽí vyúčtovaniedotácie alebo ak nereaguje na výzvtl poskytovatel'a
o pred|oŽenie lyúčtovaniadotácie podl'a odseku 1, alebo ak poskytovatel' zistí nedostatky
v predloženom vyúčtovanídotácie, je prijímatel'povinný podl'a pokynov poskytovatel'a vyúčtovanie

Ak

pred|oŽiť' a|ebo zabezpečiťodstránenie zisterrých nedostatkov v lehote určenej posk}tovatel'om.
V prípade, ak prijímatel' v určenej lehote vyúčtovaniedotácie nepred|oŽí, alebo nezabezpečí
odstránenie nedostatkov' .je povinný dotáciu poskýnutú na základe tejto zmluvy v plnom rozsahu
vrátiť poskytovatel'ovi do 30 kalendárnych dní od uplynutia lehoty podl'a predoŠlejvety.

8.

9.

prijímatel' neodvedie finančnéprostriedky vyplývajúce zo zitétoyania na príslušnýúčet
poskýovatel'a (v prípade vzniku povinnosti vratky), je povinný finančrréprostriedky vo výške
dotácie poskytnutej na prísIušný projekt poskyovatelbvi v plnom rozsahu vrátiť.

Ak

V prípade Zistenia nedostatkov pri hospodárení s dotáciotl poskýnutou podl'a čl. l tejto zm|uvy,
poskytovateI. ZaStaVí poskýovanie d'alšíchfinančných prostriedkov prijímatelbvi, až do ich
odstránenia.

Clánok 4
Sankcie

Ak

prij ímatel' porušífinančnúdisciplínu

a)

ým'

Že

poskýne. alebo použije dotáciu v rozpore s určeným účelompodfa čl. 1 tejto zmluvy ($ 3l ods. )
písm. a) zákona ě' 5z3lz004 Z' z.)' je povinný odviest, finančnéprostriedky vo výške porušenia
finančnej disciplíny a penáIe podl'a $ 3 l ods. 3 zákona č. 523/2004 Z' z.,

j:,.,,:''šiilí

v čl. 2 ods.
neodvedie v lehote a rozsahu určenom

i
'' " '? :l"ť;::1!il)'3ů9
p.ará,s :l
iŤ*.,..,}ff*:gr'.se'*"J;JiJi:l*J':.:il.':];t.tJí;y;";;i.
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",
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ods.
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a
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'nn-eneno- prospechu z poskýnuých

umožníbezdóvodné
orostriedkov ($

l písm' g) zákona č. 523l2OO4
3l ods."u.n"].*[-li.i""i-

n\'l,*;':tHffi
oísm' c) zákona ě. 52312
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l.

podl'a
Z.-z.),,je povinný zaplatiť pokutu

jÍ,;:ř:':ffi""'l":il;,i:Tili':"i"J:':T'ť:

j:Ť;i:"l

sz:lzoo+ z. ,.
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posk}tovatel'ovi
odstúpenieodzmluvyjeúčinnédňomdoručeniapísomnéhooznámeniaposkýovateťaoodstúpení
po""z".;" aj oznámenie. ktoré bolo
ato aj v prípade' ak sa otom

z.

piiio.
od zmiuvy prijímateťovi. z" o".'m? '"
iehote nelryzdvihol,
p.lj"*""
vrátené z dóvodu, Že si ho
" "a|"*ej
prijímatel' nedozvedet.

3.
.

odstúpením od zmIuvy lezanikajú
ukladane r srllade so zákonom 52312004

z porušenia finančnej disciplíny
nároky-poskytovatel.a vyplýVajúce
Z ' .z.

ČIánok 6
ia
Spoločnéa záverečné ustanoven

l'TátozmluvasauzaNaranadobuurčitú.atocločasuriailneho-spln'eniaiá:nik:],,Tlhte]toZmluvy,
závázkov prijímatel'a voči poSkýovatel,ov1'
najmá lrysporiadaniu us"tr.yJň rlnunčných

z'

právne1
i':,'. nu tretie osoby. V pripade zmeny
bez praVneno
b"' ii1.191;i" alebo ak prijimate|.zaniká Skutocnost.
túto
oznámiť
prrJimate|., p":]l:l. uezoattaane"

nie je moŽné
"p,;;;á;i;
Láýá7k> obsiahnuté V leJlo Zmlt|Vc
'q..":

|ormr priiimatel.a ur"uo ,.,uJ.niu
je
nástupcu t' j' s likvidáciou.
ooskltovatel.ovi;up.lpua",.us"niapi1imatel.abez-likl.idáciejeprijímatel'povirrnýoznámiťajnázov
prechádzajú závázky z tejto zm]'ttvy.
""-ri,"'er'"
'a""p*,
''"''"

il'ii"

3.

';''i"r'l

Prijimatel..vy':*::; ::^f""''|'*,:1,"i""i"i.."#;:JJ"ff::J#,..,:lT][",i;*xů.1,,.1li,k::.:'T::
prostrednictvon
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osobitnými

.
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Prijímatel, lryhlasuje, že
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písm. a) zákona č. 4{
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Že
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