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ZMLUVA Č . 2014/2011 

o poskytnutí dotácie 

uzatvorená podra § 51 zákona Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
,Občiansky zákonni/l'). § 6 ods. 4 zákona Č. 524/2010 Z. z. o poskytovani dotácií v pôsobnosti Úradu vlády 
Slovenskej republiky (ďalej len ,zákon Č. 52412010 Z z.") a podra zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtoyYch 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoršfch predpisov (ďalej len 
, zákon Č. 52312004 Z z. "j. 

Poskytovale/om: 

Sídlo: 
V mene ktorého koná: 

IČO: 
Bankové spojeníe: 
číslo účtu : 
(ďalej len . poskytovater') 

Prijímale/om: 
Sídlo: 
V mene ktorej koná: 

I ČO: 
Bankové spojeníe: 
číslo účtu 
(ďalej len .. príjímater') 

( ďalej len ,zmluva') 

med zi 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Námestie Slobody l , 813 70 Bratislava 1 Ing. Viktor Nižňanský , PhD. 
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 00151513 
$tátna pokladnica, Bratislava 

7000060195/8180 

a 

Mesto Zlaté Moravce 
Ul. 1 mája 2, 95301 Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
00308676 DiČ : 2021058787 
Všeobecná úverová banka, a. s. 
1864112354/0200 

Clánok I 

Účel a predmet zmluvy, podmienky pri nakladaní s prostriedkami dotácie 
1. Účelom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na 
účel podpory sociálnych a kultúmych potrieb a riešenie mimoriadne nepriazniyYch situácií rómskej komunity podra 
schváleného projektu .Technické vybavenie komunitného centra, podpora práce komunitných sociálnych 
pracovníkov v meste Zlaté Moravce" vrátane schváleného štruktúrovaného rozpočtu projektu, ktorý tvorí prílohu 
č. 1 tejto zmluvy, v sume 2 000,00 eur ( slovom dvetisíc eur). Prijlmater sa zaväzuje použiť dotáciu vo výške: 
2 000,00 eur na úhradu bežných yYdavkov s účeloyYm určenlm na realizáciu projektu .Technické vybavenie 

komunitného centra , podpora práce komunitných sociálnych pracovníkov v meste Zlaté Moravce" - vybavenie 
komunitného centra , s celkoyYm rozpočtom projektu v sume 2 312,1 5 eur. Poskytovater sa zaväzuje poskytnúť prijímaterovi dotáciu v súlade s pOdmienkami tejto zmluvy na realizáciu tohto proJektu. 
Poskytnutie dotácie je účelovo viazané na realizáciu schváleného projektu v súlade s § 2 ods. 1 písm. c) a ods. 4 písm. a) zákona Č. 524/2010 Z.z .. 

2. Prijímater sa zaväzuje účelovo poskytnuté finančné prostriedky podra čl. I ods. 1 tejto zmluvy použiť na 
uvedený účel a realizovať schválený projekt, na financovanie ktorého boli prostriedky dotácie poskytnuté. 
Prijímater zodpovedá za efektívne a hospodárne použitie dotácie. Prijímater sa zaručuje vykonať všetky potrebné 
kroky pre zabezpečenie udržaternosti projektu . 

3. Prijímater sa zaväzuje, že z vlastných, alebo iných zdrojov bude spolufinancovať aspoň 5 % yYdavkov 
z celkového rozpočtu projektu . Za vlastné zdroje, alebo iné zdroje sa nepovažujú dotácie zo štátneho rozpočtu 
získané z roipočtovej kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky, alebo iných rozpočtových kapitol štátneho 
rozpočtu alebo z rozpočtu verejnej správy I pokiar prijimater dotácie nie je subjektom verejnej správy a použije 
prostriedky vlastného rozpočtu . 
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.! :>riJemca sa zaväzuje, že v prípade poskytnutia dotácie v nižšej sume ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie 
cotaCle zabezpečí realizáciu cierov podra schváleného projektu . 
5 !.Jéel poskytnutia dotacie pod fa čl . 1 ods. i tejlo zmluvy nie je možné meniť. V ramci jednotlivých položiek 
s:-ukturovaného rozpočtu projektu Je priJimatef opravneny vykonať zmenu štruktúry výdavkov do výšky 15 %, 
01éom celkava výška kapitálových výdavkov a celkova výška bežnych výdavkov musi byľ zachovana , v tomto 
~' , oade sa nevyžaduje dodatok k tejlo zmluve. Zmena štruktúry výdavkov vyššia ako 15 % v ramcl jednotlivých 
:;oložJe štrukturovaného rozpočtu prOjektu je možna len na základe písomného dodatku k tejto zmluve. 
5 ~ije",ca Je Dovlnny poskytnuté prostriedky štátneho rozpočtu viesť na účte v komerčnej banke uvedenom na 
~-.. e. s:~ane eJto zmluvy 

- ::>-.e-:a 1 e Je opravneny dotaciu ani jej časť poskytnúť na úhradu zaväzkov z predchadzajúcich rozpočtových 
-:"- :; . -2"_ ,aaclu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokov, úhradu výdavkov na správu 
=a:a:.', cjnradu miezd, platov a služobnych prijmov (kategória 610 mzdy, platy, služobné prijmy a ostatné 
.. 0: .-a- ,a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie) , úhradu výdavkov nezahrnutých do rozpočtu , na 
_ - ·acu nájomného podfa zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci , a na splácanie úverov, pôžičiek 
a "ro<ov z prijaiYch úverov a pôžičiek . Prijlmatef rovnako nie je opravneny finančné prostriedky z poskytnutej 
dotacle poskytnúť tretej osobe ako pôžičku , dar, úver, terminovanI' vklad alebo platbu ktora nesúvisi s účelom tejto zmluvy. 

8. P"jimatef pri poskytovani preddavkov z prostriedkov dotacie je povinny dodriať všetky ustanovenia za kona 
č . 523/2004 Z.z .. 

9. Prijímatef berie na vedomie, že oprávnené výdavky sú výdavky, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektu 
ustanoveného v tejto zmluve. 

10. Prijímatef berie na vedomie, že neopravnené výdavky sú všetky výdavky ktoré sú v rozpore s podmienkou 
uvedenou v odseku 9. 

11 . Poskytovatef dotacie je opravne ny počas realizacie projektu overiť plnenie projektu a pOUŽitie rozpočtových 
prostriedkov podfa čl. I tejto zmluvy v súlade s dohodnutym účelom ich použitia. Prijemca je povinny na žiadosť 
poskytovatefa, alebo iného orgánu oprávneného na výkon kontroly pod fa osobitného všeobecne záväzného 
pravneho predpisu preukázať účel použitia dotacie poskytnutej zo štatneho rozpočtu listinnymi dôkazmi , ktorYch 
obsah dokazuje skutočnosti vzťahujúce sa na použitie dotacie. Za iYmto účelom sa zaväzuje prijemca poskytnúť 
poskytovatefovi, alebo inému oprávnenému orgánu plnú súčinnosť potrebnú na výkon kontroly. Príjemca dotácie 
sa zaväzuje, že dodrif všetky povinnosti, ktoré mu vyplyvajú zo zakona č . 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov (ďalej len "zákon č. 
50212001 Zz. I. 

12 Príjemca je povinny bezodkladne oznamiť poskytovatefovi zmeny v údajoch identifikujúcich jeho osobu ako 
účastníka tejto zmluvy, zmeny majúce vplyv na jeho právne postavenie, zmeny kontaktných údajov a zmeny 
majúce vplyv na donučovanie pisomnosti . Rovnako je povinny oznamiť poskytovatefovi zmenu iYch údajov, ktoré 
preukazal v listinnych dokladoch tvoriacich prllohu žiadosti o poskytnutie dotacie , skutočnosti uvedenych v čl. II 
ods. 13 zmluvy a skutočnosti doiYkajúcich sa účelu tejto zmluvy, predmetu tejto zmluvy alebo realizovatefnost i 
projektu , najmä skutočnosti ktoré robia predmet tejto zmluvy alebo dosiahnutia účelu tejto zmluvy vrátane 
uskutočnenia projektu nemožnym. Povinnosť oznámiť zmenu v údajoch uvedenych v čl. II ods, 13 je pre 
prijimatefa zaväznou po celé obdobie ustanovenej desať ročnej lehoty. 
13. Písomnosti súvisiace s realizáciou tejto zmluvy určené pre poskytovatefa prijímater dotácie doručuje 
preukaznym odovzdanim na prepravu poskytovatefovi poštovej služby, alebo osobnym doručenim na podatefňu 
poskytovatefa. Adresa pre doručovanie pisomnosti a účtovnych dokladov je Úrad vlády Slovenskej republiky, 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1. Pisomnosť 
pnjimatefa pre účely pravnych vzťahov vyplyvajúcich z tejto zmluvy sa považuje za doručenú , ak je doručena na 
uvedenú adresu poskytovatefa. Posúdenie zachovania lehoty pre splnenie povinnosti predkladania písomnosti 
odosielané prijímaterom sa posudzuje podra všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Č lanok II 

Podmienky použitia dotacie 
1. Poskytnuta dotácia je účelovo viazana a prijimatef sa zaväzuje použiť ju v súlade § 19 ods. 1 a 3 zakona 
č. 523/2004 Z.z. výlučne na účel, ktorY je uvedeny v čl. I, ods.l tejto zmluvy. 
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" oskytovater poukaže finančné prostriedky uvedené v čl. I. ods. 1 bezhotovostným prevodom na účet :-. -atera do 30 dni od nadobudnutia účinnosu tejto zmluvy. 

_ :>rj mater sa svojim pOdpisom tejto zmluvy zavazuJe. že vydavky vynaložené pri realizácii projektu podfa ::.. : =s . tejto zmluvy. ktoré sú financovane z prostnedkov dotácie posky1nutej na základe tejto zmluvy, nebudú :_= ::-- e ,radené aj z Inych zdroJov pnpade porušenia tejto povinnosti Je prijímater povinný vrát iť : :s. ... -:: .2ierovi fi nančné prostnedky v rozsahu aktIVity/aktivit. pri ktorejlktorých došlo k porušeniu tejto povinnosti. 3_:"::5-- e s Je onJimater v prípade porusema tejto pOVinnosti vedomý svojej trestnoprávnej zodpovednosti. 

; =>"; - ""el na ktorého Sa vzťahujú ustanovenia § 6 a § 7 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravaní = : ::-e- e e d:>O' - e' -ektorých zakonov v znení neskoršich predpisov (ďalej len . zákon č. 2512006 Zz."), je pri :':---2- :c-:a=::e x" "1-y postupovať pod ra citovaného zákona . 

=- - =':' :~taC1e aj v pripade, pokiar nie je verejným obstaravaterom podra zakona č. 25/2006 Z.z., :: ::": .~:,= z::: "': osoodárenie s prostriedkami dotácie a je povinný pri ich používanf zachovávať hospodámosť. -:,'~-.- :S .=. .iÓnnos( Ich použitia. 

_ ?oskytnutú dotaciu podra čl. I ods. 1 tejto zmluvy je prijímatel povinný použit v termine do 31 . marca 2012 2 ;yUčtova( do 10 dni od termínu použitia V pripade, že zo všetkýCh okolnosti je zrejmé, že uvedený termin '!\.Ctov8n1a nebude príjimatefom dodržaný, je prijímater povinný na základe zdôvodnenej plsomnej žiadosti OOŽlaOat poskytovatera dotacie v lehote do 30 dni pred uplynutim stanoveného terminu O predlženie terminu XI;,.2Jt1a a vyúčtovania dotácie. V prípade ak prijfmater použil dotáciu do termínu predchádzajúcemu termínu pre ooúžrtle a vyúčtovanie dotácie ustanovenom v tejto zmluve prijimatef prehlasuje, že vyúčtovanie dotácie predloži najneskôr do 30 dní od použrtia prostriedkov na adresu poskytovatera, to neplati, ak by lehota 30 dni uplynula po :errníne určenom pre vyúčtovanie dotácie. 

Vyúčtovanie musi obsahovať: 

a) písomné vecné vyhodnotenie projektu vo forme záverečnej správy, z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu dohodnutého v čl. I, ods. 1 tejto zmluvy, 

DI finančné vyúčtovanie podpisané štatutámym zastupcom a vypracované v súlade so zákonom Č. 43112002 Z. z. spredloženim pisomného prehradu a čitaterné fotokópie dokladov preukazujúcich použitie dotacie ako sú:. daňové doklady - raktúry, pokladničné doklady s náležitosrami podla § 71 zákona Č. 22212004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoršich predpisov, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, obJednavky, dodacie listy, doklady o zaradení zakúpeného majetku, výpisy z účtu O prijatí dotacie, výberoch, bezhotovostných platbach a pod . 

Súčasrou vyúčtovania je aj 

celková rekapitulácia výdavkov; vrátane vyčíslenia výdavkov z vlastných alebo iných zdrojov, vyčislenie výšky celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutej dotacie; 
rozdelenie dotacie na bežné a kapitálové výdavky, 
uvedenie miesta, kde sa originály dokladov súvisiace s poskytnutou dotáciou u prijlmatera nachédzajú , 
predloženie pisomného potvrdenia (resp. vyhlásenia) prislušného zodpovedného zamestnanca prijfmatefa o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania . 

vyhlásenie príslušného zodpovedného zamestnanca prijimatera k výnosom , respektíve vyčíslenie výnosov v zmysle čl.2 bIl . tejto zmluvy 
c) Prijímatel, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia § 6 a § 7 za kona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstaravaní a o zmene a doplneni niektorých zakonov je povinný vo vyúčtovani dotacie predložir kompletnú dokumentaciu z použitého postupu verejného obstaravania ( § 21 cit. za kona ). 

Za správnosť údajov uvedených v zúčtovan l zodpovedá osoba, ktora podpisuje vyúčtovanie poskytnutej dotacie a štatutamy zástupca prijímatera . 

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie prijímater zasiela na tlačive uverejnenom na webovej stránke poskytovatera alebo Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rômske komunity. 

8. Vykonávanie finančnej kontroly sa upravuje okrem zásad už v tejto zmluve upravenými aj nasledujúcimi ustanoveniami: 

a) kontrolu dodržanía rozsahu , účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnuti dotacie, ako aj spravnosti vyúčtovania a vecnej realizácie je oprávnený vykonať za poskytavatera zamestnanec sekcie rozpočtu , financovania a technickej správy poskytovatefa, zamestnanec sekcie kontroly a boja proti korupci i poskytovatera , zamestnanec Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity - Úradu 
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.""C y SR (ďalej len zamestnanec) v zmysle za kona č. 502/2001 Z. z. a § 8 ods. 8 zákona Č. 523/2004 Z.z ~"; . .,atef sa zaväzuje umožniť zamestnancom poskytovatefa výkon tejto kontroly . 

. :~ ::)ad e nesplnenia účelu použitia dotao e po stránke vecnej alebo finančnej a pri porušení podmienok _ • eaenych v zmluve a nereagovaním na v\jzvu poskytovateľa bude u prijímateľa vykonané následná finančná <:""irola ooskytovaterom alebo prisluSnou správou finančnej kontroly. 

_ ::' '''J '-2te ' ,e oovmný vrátiť pos.<}~ova terovi: 

= :lc'áec alebo Jej čas . '<1ora nebola použitá na účel dohodnutý v čl. I ods. 1 tejto zmluvy. Povinnosť prijimatefa ,-a:: C=Ou 52 lZtahuJe aj na prípad, ak poskytovatef zisti túto skutočnosť z predloženych dokladov .' .• =-=:2-" X<lra čl . II ods. 6 a 7. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej výšky finančnych prostriedkov, .-:-_ ,',"",!> :>OSkytovatef. Prijímater je povinny vrátiť tieto finančné prostriedky najneskôr do 15-tich o...=. ~-.:2-)cr dni odo dňa doručenia VÝZYY o vrátení neoprávneného použitia prostriedkov od poskytovatera . 
: :::::. . a.eoo Jej časť, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej dotacie, prijímatef Je povinny vrátiť tieto finančné 7:os-ea najneskôr do 15,tich kalendámych dni odo dňa určeného na pOUŽitie a vyúčtovanie dotácie podfa _ 005. 6 a 7 tejto zmluvy. 

- : : ,aou alebo jej časť, ktorá nebola pOUŽitá na dohodnutý účel uvedeny v čl. I ods . 1 tejto zmluvy z dôvodu, ie .'00 majetku prijímatera je vedené konkurzné konanie, prijímater je v konkurze, v reštrukturalizácii, bol voči :lnjimaterovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, prijimater je v likvidácii alebo Je voči nemu vede ny výkon rozhodnutia. Prijimatef je povinny vrátiť poskytnuté finančné prostriedky najneskôr do 15,tich kalendárnych dni odo dňa doručenia výzvy o vráteni finančnych prostriedkov od poskytovatera . 

dl dotáciu , ak sa preukáže, že v žiadosti alebo v dokumentoch, ktoré sú jej prilohami, uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje. Prijimatef je povinny vrátiť poskytnuté finančné prostriedky najneskôr do 15-tich kalendámych dni odo dňa doručenia výzvy o vráteni finančnych prostriedkov od poskytovatefa. 

10. Finančné prostriedky, ktoré prijímater nevyčerpal : 

al v priebehu rozpočtového roka 2011 je povinny vrátiť na výdavkový účet poskytovatefa 
Č. 7000060195/8180 s uveden im V, symbolu ,03", a zároveň zašle odboru rozpočtu a financovania úradu vlády avizo o platbe, 

b) po ukončeni rozpočtového roka 2011, je povinny vrátiť na depozitny účet poskytovatera 
č.7000060208/8180 s uvedenim V, symbolu ,03", a to vo všetkYch pripadoch povinnosti uvedenych v tejto zmluve v čl. IL Zároveň zašle odboru rozpočtu a financovania poskytovatera avízo o platbe. 

11 . Prijimatef je povinny vrátiť poskytovaterovi všetky výnosy (rozdiel medzi čistým úrokom vzniknutým zo sumy pridelenej dotácie po odpočitaní alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu prijimatefa , pripadne celého poplatku) z prostriedkov, ktoré boli pripisané na jeho účet, nakorko tieto sú prijmom štátneho rozpočtu podfa § 7 ods.1 pism. m) zákona Č. 523/2004 Z.z .. Prijimatef vráti výnosy na účet Č . 7000060152/8180 s uvedenim V, symbolu ,03" najneskôr do 15-tich kalendárnych dni odo dňa určeného na použitie a vyúčtovanie dotácie v zmysle čl. II ods. 6 a 7 tejto zmluvy, a zároveň zašle odboru rozpočtu a financovania úradu vlady avízo o platbe. 

12. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa považuje za porušenie finančnej discipliny a bude podliehať sankciám podfa ustanovenia § 31 zákona 523/2004 Z.z . . Osobitne sa za porušenie finančnej discipllny považuje nedodržanie účelu použitia poskytnutej dotacie. 

13. Ustanovenia tohto odseku , inak obsahujúce čestné vyhlásenia sa na túto zmluvu nepoužijú , pretože dotácia sa neposkytuje na opravu alebo rekonštrukciu nehnutefnosti. 

14. Prijímatef sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej dotácie v pripade, ak svojim konanim poruši niektorú z povinnosti uvedenych v čl. II ods. 13 tejto zmluvy, napriklad ak prijimatef zmeni vlastnieke alebo iné právo k pozemku a/alebo vlastnieke pravo k nadobudnutej stavbe pred uplynutim lehoty 10 rokov od nastanla právne významnych skutočnosti uvedenych v čl. II ods. 13 rozhodujúcich pre začiatok plynutia lehôt. 

15. Poskytovatef môže odstúpil' od zmluvy ak príjemca: 
a) nedodrži povinné spolufinancovanie z vlastnych zdrojov aspoň vo výške 5 % z celkových rozpočtovanych nákladov projektu podfa § 5 ods. 1 zákona Č . 524/2010 Z.z. a čl. I ods. 3 zmluvy. To sa nevzťahuje na dotáciu poskytnutú na základe žiadosti súvisiacej s nepriaznivou životnou situáciou, ak je táto skutočnosť deklarovana v čl. I ods. 3 zmluvy a jednoznačne vyplyva z Prilohy č . 1 k tejto zmluve, 
b) ak poskytovater, alebo iny štátny orgán zisti, že listinné doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie dotácie boli nepravdivé, neúplné alebo sfalšované, 
c) vlastným zavinením nesplnil preukazatefne v plnom rozsahu schválený projekt, d) poskytne finančné prostriedky z poskytnutej dotácie v rozpore so zákazom a podmienkami uvedeným 
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,_ :ese"ov 1 .3,4,5,7 až 1 O zmluvy vyplývallkeho z ustanovení v § 3 ods. 3 zákona č. 52412010 Z.z. a § 8a = 5 a § '9 ods. 1 zákona Č. 52312004 Z.z. 
_ -~:,·=:! , oi i v stanovenom termíne vyúčtovanie dotácie. 

':: : ·.:s:" ... :;eme od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. =- : ' .a' ':-:':"'2 zmluvné strana odmietne pnJať pisomné odstúpenie od zmluvy, alebo iným spôsobom zmari prijatie :,:-_:.c- a :oaon'klad nedodržaním pov:nností vyplývajúcich z čl. I ods . 13 zmluvy), odstúpenie od zmluvy je účinné :-: - ::I,etnJi.,a oriJaua. alebo dňo mameho doručen ia odstúpenia od zmluvy. 

· - ::S:_:::;en lr- od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Prijimatef dotácie pri odstúpeni od zmluvy nemá nárok -;; -2- -a,ci.. i2<.aao', ~oré r'lU vznikli podaním žiadosti a v procese realizacie projektu ani na náhradu škody. 
_ =:s'-'-: .'2':? ' ~ :cravnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade: 

;. .. :- -G'~' '1-eOdldadne neoznámi poskytovaterovi údaje uvedené v čl. I ods. 12, ::..= ;; ~=>e<lky dotácie neefektívne, nehospodárne atebo v rozpore s účelom ich použitia, : ':_ z' ==oeje k záveru, že účel na ktorý boli poskytnuté prostriedky je ohrozený, alebo zrejme nebude :~-.Jty Pnjímater zodpovedá poskytovatefovi za škodu, ktorú spôsobil vynaloženim prostriedkov : =e l<Vahfikovaných poskytovatefom ako neoprávnené výdavky podfa čl. I ods. 9 a 10 tejto zmtuvy, =:.e..:c 1esplnenim si povinnosti pri vynakladaní prostriedkov poskytnutej dotácie v rozpore s ustanoveniami 0.e:-:: zmluvy alebo ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich čerpanie 2 ",~akladanie prostriedkov štátneho rozpočtu . 

, ::> o~l at prljímatef dotácie odstúpi od zmluvy z dôvodu, že nevie zabezpečiť dodržanie podmienok dohodnutých · :eJ'to zmluve, je povinný súčasne vrátiť celú sumu poskytnutej dotácie. Súčasne je povinný nahradiť ooskytovatefovi všetky výdavky, ktoré poskytovatefovi vznikli v súvislosti s odstúpenim od zmluvy. 

20 Zavazok prijímatefa podfa tejto zmluvy plynúci z poskytnutia dotácie zanika uskutočnením schváleného ='ojektu uvedeného v čl. I ods. 1 tejto zmluvy, uvedeného aj v štruktúrovanom rozpočte (príloha č. 1 zmluvy) a , popise projektu predloženom ako príloha žiadosti o poskytnutie dotácie, a splnením si všetkých povinností a Dodmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

r Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa podpisu zmluvných strán do konečného zúčtovania dotaCle zo štátnym rozpočtom. Konečným zúčtovaním zo štátnym rozpočtom sa rozumie pripísanie nevyčerpaných ako aj - eooravnene čerpaných poskytnutých prostriedkov z dotácie na účet poskytovatefa, a v prípade, že prijímatef :otácle oprávnene vyčerpal všetky poskytnuté prostriedky, sa zúčtovaním dotácie rozumie pre účely tejto zmluvy ~oručenie pisomného vyúčtovania dotácie. 

22 Prijimatef súhlasi , že poskytovater je oprávnený pozitívne výsledky z realizovaného projektu zverejn iť, použiť J rámci svojej pôsobnosti a plnenia úloh, najmä za účelom zlepšovania spOločenského a sociálneho Dostavenia rómskych komunit. 

23 Prijímatef prehtasuje, že si je vedomý zodpovednosti za škodu, ktoru by spôsobíl poskytovatetovi, alebo tretej osobe nedodržanim ustanovení tejto zmluvy alebo ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu . Rovnako prehlasuje, že si je vedomi, že tento druh zodpovednosti je založený aj z konanía osôb, ktoré použit na činnosti pri realizácii projektu vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, alebo na činnosti s touto realizáciou akokorvek súvisiacich. Prijímatef prehlasuje, že v prípade zavinenia akejkofvek škody poskytovatefovi , túto dobrovofne na l'ýZVanie poskytovatefa uhradl. 

Článok III 

Záverečné ustanovenia 

Prijimater sa zaväzuje uvádzať na všetkých oznámeniach a zverejneniach uskutočnených v súvislosti s orojektom, vrátane tých, ktoré sú poskytnuté na konferenciách a seminároch, infonmáciu , že projekt bot • nancovaný z prostriedkov štátneho rozpottu. Všetky oznámenia uskutočnené prijímaterom akoukorvek formou i: s použitim akéhokorvek média, vrátane internetu, musia obsahovať nasledovné vyhlásenie: • Tento projekt bol realizovanj s finanénou podporou Úradu vlády SR. Za obsah projektu je vjlučne zodpovedne Mesto Zlate Moravce". 

2 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri dostane poskytovatef a jedno vyhotovenie dostane prijímatef. 

3. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán , a to fonmou písomných dodatkov K zmluve, pOkiar táto zmluva neustanovuje inak . 

.l . Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali , jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vo vlastnom 
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_ ::-, ia nadobuda platnosť dňom pOdpISU oboma zmluvnými stranami. 

_ ::-, .3 ie uČlnná dňom nasledujuclm po dni Jej zverejnenia v sulade s § 47a Občianskeho zákonnika a § 5a :::<":;' ':: 2' - 200 Z. z. zákon O slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a doplneni niektorYch ;::.-.=--:. zá~011 o slobode Infonmáci0 v zneni neskoršich predpisov (ďalej len .zakon Č. 21112000 Z. z. i 
I ::0-:--= -or- regIstn zmlúv vedenom poskytovaterom. 

"'=---"=e-Cfr'-.OL s.ičastou teJlo zmluvy je štrukturovaný rozpočet s komentárom schváleného projektu. ktorY - ::r :n:." _ :. . ~ :er. ~ zr:"'Juve. 

_ ,~a'=.?'"" '''1'0 zmluvy a právne vzťahy z nich vznikajuce sa spravujú podra ustanoveni Občianskeho =:;'-:--'2 23'0"2 Č. 52412010 Z.z., zákona Č. 523/2004 Z. z. ďalšich všeobecne záväzných právnych predpisov. <C.J -=- 'ag...atn8j pósobnosti su vzťahy vznikajúce na základe ustanoveni tejto zmluvy. 

=-.....-;_.-: ")'SJovuJe súhlas so spracovaním, sprístupnením a zverejnením osobných údajov potrebných na -?II 'a . t8jlo zmluvy a so zverejnenim udajov podra zákona Č. 524/2010 Z.z .• zahŕňa názov žiadatera, (meno ,,:rez, o badatera), adresu sidla žiadatera , (adresu pobytu), IČO, názov projektu , celkový rozpočet projektu. -:=- - scnválenia poskytnutia dotácie, výšku a učel pridelenej dotácie a ďalšieh skutočnosti podra osobitného "'=u - napnKlad zákona Č. 211 /2000 Z.z .. 

>' ,,~a t . 1: Štrukturovaný rozpočet projektu 

za poskytovateľa : 

Meno: Ing. Viktor Nižňanský , PhD, 

Funkcia: vedúci Úradu vlády SR 

POdpis: n. 
Dátum: 1 ~ DEC. ZOl1 
Odtlačok pečiatky: 

Za prijímateľa : 

Meno: 

Funkcia: 

Ing. Peter Lednár, CSc. 

primátor mesta 

Dátum: 8.12 .2011 

Odtlačok pečiatky : /:~S~ 
( )-&, 

\ď"'!!:J 
\ , 

, 

\"( ( / 

.~~~ 



PROJEKT: 
T.,clnucke n 'bavenie komunitného centra, podpora práce komunitn)'ch sociálnych pracovníko,' 

v meste Zlaté Moravce 

ŠTRUKTUROV ANÝ ROZPOČET 

I 
Bežné výdavky 

• Cena za 
Počet Výdavky spolu Typ '-:>'davku Jednotka jednotku 

v eurách jednotiek v eurách 

JL ~o,"".Dá dotácia od Úradu vlády Slovenskej republiky 
L 05ebné \~'dav~' 

I 

Ctikom --- --- --- ---
: . Ce5!Ovné \")'davky (výdavky na cesty, ubytovanie a pod.) 

Celkom --- --- --- --
3. Y\'davky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu 
?,xltač stolový kus 460,18 I 460, 18 
\loOltor ku PC kus 112,45 I 112,45 

'\ otebook kus 440,28 I 440,28 
Programové vybavenie počítača 

kus 179,86 2 359,84 . \l lcrosoft Office 2010 slovak) 
-\nri\ irov)' program kus 40,22 2 80,44 
Tlačiareň kus 114,18 I 114, 18 
F0toaparát kus 95 ,15 I 95.1 5 
Dataprojektor kus 337,48 I 337,48 
Celkom --- --- --- 2000,00 
~ . Administratívne výdavky (napr. kancelárske potreby, poštovné, výdavky za te lekomunikačné ; ltltb,·. k'toré priamo súvisia s realizáciou projektu) 

Cel kom --- --- --- ---
5. Iné výdavky 

Cel kom --- --- --- --
Spo/ u- bež" é výdavky 



Kapitálové výdavky 

Cena za 
Počet 

Typ ,-::·davku Jednotka jednotku v 
eurách jednotiek • 

I 

"-=Mo. . kcpiuiJtn·é 'fdm'ky 
S?OLC l"kné - kapitálové 

·_h/ 

la \ l:astné zdroje 

II ""t'zsahu 13.5 % - tnej spo luúčasti 
: ?:.; nač ,tolo\"ý kus 7 1,82 l .!'- . !tor ku PC kus 17,55 l 
'""book kus 68,72 l "-c;ramo\·é \")'bavenie počítača 

kus 2 \{.crosoft Office 20 IO slovak) 28,08 
::"~:l\ IfO':" program kus 6,28 2 
T a':lareň kus 17,82 l ';' -toaparát kus 14,85 l 
J,raproj eI.:tor kus 52,67 l 
SPOLl--

C. Finančné prostriedky z iných zdrojov 

• 

SPOLe 
~ 11M VKY SPOL U (Urad vlády Slo,'enskej republiky, vlastné zdroje, prostriedky Z il/ l·ch jinančn.ých zdrojov.) 

.... . .\zOv ORGANIZÁCIE: 

\le,to Zlaté Moravce 

~mSTO A DÁTIJM: 

Zlaté M oravce, dňa 8.12.20 II 

Ing. Peter Lednár, CSc, 
primátor mesta Zlaté Moravce 

~ -~../...e - J< -

~ { s& \ ~l 

\-~·dayky spolu 
\'eurách 

0,00 

0,00 

2000,00 

7 1,82 

17,55 

68,72 

56,16 

12,56 

17,82 

14,85 

52,67 

312,15 

0,00 

2312,15 EUR 

ŠTATUTÁRNY 
ZÁSTUPCA: 

PODPIS: 

I 



2 ia u\'ádza napríklad kus, merná jednotka, jednotka času a podobne. ~-Z? lU \Tátane DPH . 

. šrru~-rú ro\"anému rozpočtu: 

= --'. r :0m rozpočte sú zahrnuté položkovite technické prostriedky pre vybavenie komunirneho 

_ .... C"< počítač. kalkulované PC 500B MT E5800, 4GB RAM, 750GB HDD. DVD-R\\·. \ 'GA - -; ~:::> ~ 5 0 I GB. sieťová karta, klávesnica, myš, OS Windows 7, celkom v cene 532.00 EľR. , . ~ ne\'yhnutný pre prácu komunitných sociálnych pracovníkov. Tvorí ich základne ': ~""'.le Jednak pre služby, ktoré svojím klientom denne poskytujú. Tiež je pOlrebn~ pre . , . prostredníctvom internetu pre získanie informácií, ktoré sú denne publikované fondom ~~:>eho rozvoja, ale aj inými, menšími donormi (internetová prípoj ka - pevná linka je . '"-, - '00 v~ bavenia priestorov, v ktorých komunitní pracovníci pracujú). 
'l .. a llor ku Pc. kalkulovaný monitor LCD 22" v cene 130,00 EUR. V: ~ . :C' , Je súčasťou základného vybavenia počítača (základnej jednotky). 

'\olebook. kalkulovaný nOlebook CPU 2GHz, 4GB RAM, 500GB, WiFi VGA ATl HD 5-' - 51 ~\1B. sieťová karta, kamera 15,6" , OS Windows 7, v cene 509,00 EUR. <>'-e11osn~ počítač je potrebný pre prácu v teréne, pre školenia a prednášky, kde cieľovými ;. lpi nami sú Rómovia a sociálne slabé skupiny obyvatel'stva, rovnako je potrebný pre školenia ,,,renn\ ch sociálnych pracovnikov. 

Programo,'é vybavenie počítača, kalkulované: Microsoft Office 20 IO Slovak. Cena : -og:ramo\'ého vybavenia pre jeden počítač predstavuje 208,00 EUR, pre dva počítače : 416.00 EľR . 

Aoth;rový program, kalkulovaný v cene 46,50 EUR, na 2 počítače ce lkom 93.00 EUR . ';nti \ íro\-y program je nevyhnutnou súčasťou programového vybavenia počítačov . ktoré ho ~hránia proti znehodnoteniu a strate údajov. 

Tlačiareň - kalkulovaná tlačiareň farebná v cene 132,00 EUR. Tlaciareň je rovnako nevyhnutná pre služby komunitných sociálnych pracovníkov, napr. pri \'yp iso\ aní žiadostí o prácu, životopisov, rôznych listov a potvrdeni pre ciel'ové skupiny. Tiež je potrebná pre dokladovanie ich práce (dokumenty zasielané FSR), pre vedenie spisovej agendy :le rO\~'ch skupín. atď. 

Fotoaparát - kalkulovaný fotoaparát v cene 110.00 EUR. FotoapaTátje potrebný pre mapovanie situác ií pred získaním finančných prostriedkov, t.j. dokladovanie súčasnej situácie v rámci "rojektov. tiež v prípade realizácie projektu, ako aj v prípade propagácie projektu . Nakol"ko finančné prostriedky pre činnosť komunitného centra sú prevažne získavané prostredníctvom projekto\' od rôznych donorov, fotoaparát je rovnako nevyhnutným prostriedkom, ktorý sa použÍ\'a po celú dobu projektového procesu. 

;. Dataprojektor - kalkulovaný dataprojektor v cene 390, 15 EUR. Dataprojektor je rovnako 1ť\: hnutným prostriedkom pri sprostredkovaní informácii \' rámci informovanosti . školenia :lero\~'ch skupín, ktoré komunitné centrum plánuje. Konkrétne sa tieto školenia budú vzťahoval 1a. Informovanosť hlavne v oblasti Základných I'udských práva slobôd. prh menšin. práva detí. orá\ a osôb so zdravotným postihnutím, práva iných zraniteľných skupin . vzdelávanie v oblasti nešenia problémov drogových závislostí, alkoholizmu, rodičo\' stva neplnoletých róms~)lch d i e\ ·čat. dodržiavania hygieny, atď. Použitim dataprojektoru sa ciero\}'m skupinám sprostredkujú aj \ izuálne informácie, čím sa zvýši ich infornlOvanosť v uvedených problematikách. 



:\ .\ZOY ORGANIZÁCIE: 

\ [esto Zlaté Moravce 

MffiSTO A DÁ TLyl : 

Zlaté Mora,·ce. dna 8.12.20 II 

Ing. Peter Lednár, CSc, 
primátor mesta Zlaté Moravce 

ŠTATUTÁRNY 
ZÁSTUPCA: 

PODPIS: 


