
ZMLUVA č. 46/2018/2337

o poskytnutí finančných prostriedkov ZO štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
na rok 2018 na výkon prác na vojnových hroboch

Táto Zmluva Sa uzatvára podľa § 4 ods. 10 Zákona č. 130/2005 Z. Z. O vojnových
hrobooh V Znení neskoršíoh predpìsov a Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravídlách
Verejnej Správy aozmene adoplnení niektorýoh Zákonov Vznení neskorších predpìsov
medzi:

poskytovateľom:

Zastúpeným:

bankové Spoj enı'e:

číslo účtu:

IČO;

príj emoom:

Zastúpeným:

bankové Spojeníe:

číslo účtu:

IČO;

»Já/.Ä

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribìnova 2, 812 72 Bratislava

Ing. Ondrejom Varačkom

generáìnym tajomníkom Služobne'ho úradu

na Základe plnomocenstva č.p. KM-OPS4-201 8/001604-1 17

ZO dňa 30. 4. 2018

Štátna pokladníoa

SK7881800000007000180023

0015 1 866

(ďalej len „poskytovateľ“)

Obec Hažlín

Hlavná 200

086 14 Hažlín

Ing. Františkom Olahom

starostom obce

Prima banka Slovensko, a.S.

IBAN SK7O 5600 0000 0036 2061 2001

00322016

(ďalej len „Príjemca“)
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ČI. I
ľredmet Zmluvy

. Poskytovateľ Sa Zaväzuje poskytnutı príjerncoví finančné prostriedky Z rozpočtových
prostríedkov 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 doplnenıı niektorýeh Zákonov V Znení neskorších predpìsov (ďalej len „Zákon
o rozpočtových pravidláeh“) a podľa § 4 ods. 2 zákona č. 130/2005 Z. z. O vojnových
hroboch vznení neskoršı'ch predpisov na Spevneníe brehu vojnového cintorína obetí
1. Svetovej vojny v Hažlíne, ktorého Správeorn je príjernca.

. Príjernea Sa zavazuje poskytnuté finančné prostríedky použít, podľa § 4 OdS. 2 Zákona
č. 130/2005 Z. z. O Vojnových hroboch V zneni neskoršı'ch predpísov na čiastočné krytíe
výdavkov na Spevneníe brehu vojnového cintorína Obetí 1. Svetovej vojny v Hažlíne.

Čı. II
Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov

. Poskytovatel, podľa § 4 ods. 8 Zákona č. 130/2005 Z. Z. Ovojnovýeh hroboch vznení
neskoršı'ch predpisov poskytne príjemooví finančné prostríedky na rok 2018 vo výške:

1 300 €
slovom: jedentisı'ctristo eur,

ktoré tvoria 80 % Výdavkov projektu.

Príjemea Sa zavazuje uhradit, 325 €, slovorn: trístodvadsaťpäť eur, ziného Zdroja ako
ZO štátneho rozpočtu, ktoré tvoría 20 % Výdavkov projektu. Príjemca čestným vyhlásením,
ktoré tvorı' prílohu č. 1 tejto Zmluvy, potvrdí, že na realizacíu projektu má na účte
Zabezpečené tieto finančné prostríedky.

. Rozpočtový náklad na spevneníe brehu vojnového ointorı'na Obetı' 1. Svetovej Vojny
v Hažlíne podľa podpoložiek tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvý.

Príjemca prìjíma finančné prostríedky uvedené v bode l. tohto článku Zmluvy bez výhrad
a Za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

. Príjemca Sa Zaväzuje poskytnuté finančné prostríedky použíť do 31. decembra 2018
na predmet zmluvy podľa čl. I, bod 2. a prílohy č. 2 tejto Zmluvý.

Príjernca sa Zaväzuje, že poskytnuté finančne' prostríedky vrátí, ak Inu na ten istý účel
už bolí poskytnuté finančné prostríedky zo Štátneho rozpočtu.
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7. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s poskytnutými finančnýrni prostriedkami
a je povinný pri ich používání Zachovávat“ hospodárnosť, efektivnost, a účinnosť
ich použitia. Za hospodárenie S poskytnutými finančnými prostriedkami Zodpovedá
ŠtatutáIny Orgán príjemcu.

Poskytnuté fmančné prostriedky nemožno použiť na dodávky tovarov, prác a Služieb,
ktoré splňajú kritéria kapitálových výdavkov a pri ktorých by došlo k Obstaraníu alebo
modernizácìi hnuteľného a nehnuteľného majetku podľa Zákona č. 595/2003 Z. Z. O dani
Z príjmov v Znení neskoršı'ch predpisov.

ČI. III
Vyúčtovanie finančných prostriedkov

.'Vyúčtovanie poskytnutých Íinančných prostriedkov príjemca predloží Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky, Sekcíi Verejnej Správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
do 31. januára 2019. Vyúčtovanie musí Obsahovať vecné výhodnotenie afinančné
vyhodnotenie poskytnutých prostriedkov, ktorého prílohou je Zoznam preukázateľne
vynaložených výdavkov. Za Správnosť Vyúčtovania zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.

. V pripade, že prijemca počas kalendárneho roka Zistí, Že finančně prostriedky nepoužije
do konca kalendárneho roka, V ktorom boli poskytnuté, je povinný bezodkladne oznámítˇ
poskytovateľovi Sumu nepoužitých finančných prostriedkov avrátiť ju na výdavkový
rozpočtový účet číslo SK7881800000007000180023 vedený v Štátnej pokladnici,
najneskôr však do 5. decembra 2018.

.Príjemca poukáže nevyčerpané finančně prostriedky poskytovateľovi do 15 dm'
Od vyúčtovania prispevku na bežný účet poskytovateľa číslo
SK5681800000007000180031 vedený v Štátnej pokladnici S oznámením o platbe
najneskôr do 15. februára 2019. AVÍZO o vrátení nepoužitýeh Íìnančných prostriedkov Zašle
poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.Sk.

. Prijemca je povinný poukázať poskytovateľovi ÍˇInančné prostriedky Získané Zvýnosov
Zposkytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu na pn'jmový rozpočtový účet číslo
SK4581800000007000179938 vedený VŠtátnej pokladnici najneskôr do termínu
vyúčtovánía. AVÍZO Opoukázaní finančných prostrìedkov Získanýeh Zvýnosov Zašle
poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.Sk.

. Finančné prostriedky poskytnuté príjemcovi na Základe tejto zmluvy Sú identifikovateľné
na základe variabilného Symbolu č. 7999504620123. Uvedený variabilný Symbol príjemca
použije aj pri finančných operáciách podľa bodov 2, 3 a 4.

. Použitie finančných prostriedkov podlieha povinnému Zúčtovaniu SO štátnym rozpočtorn
Slovenskej republiky, ktorého Spôsob atermín určuje pokyn Ministerstva financii
Slovenskej republiky na Zúčtovanie finančných vzt5ahov so štátnym rozpočtem
pre ústredné orgány štátnej Správy, prispevkové arozpočtové Organizácíe, podnikatelské
subjekty, neziskové Organizácie aďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky
ZO štátneho rozpočtu.



7. Pn'jernca beríe na vedomíe Svoje povinnosti vyplývajúce Zo Zákona oroZpočtových
pravídláeh, Zákona č. 130/2005 Z. Z. o Vojnovýeh hrobooh V Znení neskorších predpisov
aZákona č. 343/2015 Z. Z. overejnom obstarávaní aoZmene adoplnení niektorých
Zákonov vznern' neskorších predpísov. Zároveň Sa ZaväZuje pri hospodárenı'
S poskytnutýmí finančnými prostríedkamí dodržíavať Všetky platné právne predpìsy
vzťahujúoe sa na hospodárenìe s prostriedkarní štátneho rozpočtu.

8. Poskytovateľ je Oprávnený kedykoľvek kontrolou preverìť Správne vynakladanie
fmančných prostríedkov ZO štátneho rozpočtu uprı'jemcu. Na Výkon kontroly použítìa
poskytnutých finančnýeh prostríedkov je oprávnerıý poskytovateľ, Ministerstvo finanoíı'
Slovenskej republiky aďalšíe orgány vsúlade so Všeobeone Záväznýmì právnymi
predpísrnı'.

Čž. IV
Sankcie Za porušenie Zmluvných podmienok

Ak poskytovateľ Zistí, že príjemca porušil Zmluvu tým, že poskytnuté finančne' prostriedky
použil neoprávnene, alebo ich neoprávnene Zadržal, je príjernoa povinný neoprávnene
použítú alebo Zadržanú Sumu odvíest* na účet, ktorý rnu určí a oznámí poskytovatel'.
Pri porušení Zmluvných podrníenok Sa postupuje podľa § 31 Zákona oroZpočtoVých
pravidláoh.

Cl. V
Záverečné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadohúda platnostˇ dňoıˇn podpisu obidvomi Zmluvnými Stranarni a účinnost,
dňom nasledujúcim po jej ZVerejnení V Centrálnorn registrí Zmlúv. Zmluvu Zverejnı'
poskytovateľI

2. Zmluva sa uZatVára na dobu určítú do 31. deeembra 2018 S tým, že ZáVäZky príjı'mateľa
uvedené V čl. Ill tejto Zmluvy Zostávajú platné i po uplynutí platností Zmluvy.

3. NeoddelíteľnouˇSúčast'ou tejto Zmluvy sú:
- Príloha č. 1 - Cestné Vyhlasenie
- Príloha č. 2 * Rozpočtový náklad projektu.

4. Ostatné právne Vzťahy, Výslovne neupravené touto Zmluvou, Sa ríadìa Všeobecne
Záväznýmì právnymí predpisrnì, t. j. platía ustanovenia Občíanskeho Zákonnı'ka a jeho
Vykonávaoích a Súvisíaeioh predpisov, ďalej Zákona o rozpočtových pravídlách azákona
č. 431/2002 Z. Z. o účtovníctve V Znení neskorších predpisov.

5. Táto Zmluva je Vyhotovená Vtroeh rovnopìsoch, Zktorých po podpise poskytovatel*
dostane dva rovnopìsy a príjemca jeden rovnopis.

6, Zmluvné strany sa dohodli, Že menit, a doplňať túto Zmluvu možno len na Základe
vZajOmnej dohody, a to formou písomných dodatkov, ktore sa Stanú neoddelíteľnou
Súčastzou tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa k návrhu dodatku vyjadría v lehote do 30 dní
odo dňa jeho doručenía.
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7. Poskytovatel* je Oprávnený odstúpíť od Zmluvy, ak príj emca poruší niektorú Z podmíenok
uvedených V čl. II tejto Zmluvy. V prípade odstúpenìa od Zmluvy je príjemca povinný
Vrátìť poskytnuté finančné prostríedky vo výške uvedenej vbode 1. či. II tejto Zmluvy
najneskôr do ìS dní Od písomného doručenia Odstúpenia Od Zmluvy na účet, ktorý mu určí
a Oznámì poskytovateľ.

8. Zmluvné Strany Vyhlasujú, že tento právny úkon urobílí Slobodne, vážne, beZ nátlaku a
bez toho, aby pre niektorú ZO Zmluvných Strán Vznikla Zvlášť nevýhodná Sítuácía.
Jej obsahu porozumełí a na znak súhlasu SO Všetkým vyššíe uvedeným ju Vlastnoručne
podpisujú.

'ăi “[ł?- ZüiflV Bratislave, dňa ......................
Za Ministerstvo Vnútra Slovenskej republiky

Ing. Ondrej Varačka
general'ny tajo 'k uˇobného úradu

5 1. 07. ZUŤB
V Hažlíne, dňa ......................
Za Obec Hažh'n

[MW /Ť

Ing- František Olah
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Príloha č. 1 k Zmluve č. 46/2018/2337

Obec Hažlín, Hlavná 200, 086 14 Hažlín

Čestné vyhlásenie

Obec Hažlín, Hlavná 200, 086 14 Hažlín, Zastúpená: Ing. Františkem
Olahom, Starostom Obce, týmto čestne Vyhlasuje, že má Zabezpečených 20 %
finančných prostriedkov V Sume 325 €, SlOVOm: tristodvadsaťpäť eur na Obnovu
Vojnového cintorı'na Obetí l. Svetovej vojny V Hažlíne Z íného Zdroja ako ZO
štátneho rozpočtu.

' 51r 07. 2018
V Hažh'ne, dňa ....................

Ing. František Olah
Starosta Obce



monomflmonflm

.EOĚMĚĚ.m5

švøšflzĚššøøsONânnfln„53„šøøš
švmšflzzøìøšøøx.0møøđønvBMQQNEøzøšflm0~xø>äw.:n_

šunšznäăšøø„s02øøfifløv285

oofihmnšmwNm:_flmflmřocw>oą>wwflEcmNmĚSN:_flöømë
ozw>oı>mwuořmwmă:

oođmm:505mřm>o=m>mwannaQĚQB2:w>o:m>w.38%2:22

mWZNoQ:0950>umë.mÉmcoxŠŠÉQU„mEbmì
:__o

ŠEĚ:

Nmmmxwvomöv.mm>DWENxNmLOEn.

5mm....uno>>=no>nw>8w>m.vNmELBEuonw>ozflo>3:05oEmŠäw5340.55.6c

:nv-wfloăUmím:ĚofloNom


