ZNILIJYA č. 453l2019loK

Čísloz registra zmlťrv Ú PsK 453/20l9loK

o poŠkytnutídotácie v zmysle Všeobecne závázného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja
VZN č. 57/2017 v znení VZN Prešovského samosprávneho kraja č.65/2018 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov Prešovského samosprávnelro kraja (d'alej len,,VZN ě.57l20l7 v znení VZN
ě. 6512018") uzavretá podťa ustanovenia § 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ustanovenia § 51 zákona č. 40l1964 Zb, Občianskeho zákonníka v platnom znení
medzi

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2, 080 0l Prešov
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda
37870475
Štátna pokladnica
SK54 8l80 0000 0070 005l 9082

Poskytovatel':
Sídlo:
Štatutárny orgán:

tČo:

Bankové spojenie:

IBAN

(ďalej len,,poskytovatel"')

a
Obec Koprivnica
Koprivnica126,086 43
Ing. Peter Krupa, starosta
00322164

Prijímatel':
Sídlo:
Štatutárny orgán:

tČo:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len,,prijímatel"' alebo,, príjemca")

l.
2,

3.

VÚB, a. s.
SKl7 0200 0000 0000 04022522

článok I
Predmet a účelzmluvy
Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri
poskytnutí dotácie zrozpoétu Prešovského samosprávneho kraja (d'alej aj ako,,PSK").

Dotácia sa poskytuje na základe uznesenia Zastupitel'stva PSK č. l89l20l9 z 08.04.20|9 a
predstavuje refundáciu podielu výdavkov vynaložených na realizáciu projektu v rámci Yýzvy
Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostío poskytnutie dotácie pre rok 20l9
(ďalej len,,Výzva PSK") schválenej uznesením ě,l34l20|8 na l0. zasadnutí Zastupitel'stva PSK
dňa 10.12.20l8 na financovanie projektov v zmysle VZN č. 57l20l7 v znení VZN č. 65/2018.
Základné informácie o poskytnutej dotácii:

Program:

2

Kultúra

Druh výdavku:

2.7 Oprava a údržbaku|túrnych pamiatok a památihodností
obce/mesta, sakrálnych objektov, kultúrnych
domov/objektov, priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí,
komunitných centier a ich vybavenie hnutel'ným majetkom
ne i nvestičného charakteru.
bežnévýdavky

Názov projektu:

Oprava a údržbaobjektu Kúrie Koprivnica

Výška dotácie

800,-

Podprogram:

:

Termín realizácie projektu

:

EUR (slovom:

Osemsto eur)

jún - október 2019

Spósob poskytnutia dotácie:

jednorázovo formou refundácie

Termín na predloženie

do 15 dní od účinnostizmluvy v prípade, že projekt bol
realizovaný pred uzavretílrr zmluvy

vyúčtovaniadotácie:

do 30 kalendárnych dní od posledného dňa termínu realizácie
podporenej činnosti, ak došlo k uzatvoreniu zmluvy pred termínom
r ealizácie pod porenej ě i nnosti
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ÍHli.ojektu a po§kytnutia

dotácie
l. Prijímatel' sa zavázuje zrealizovať podporený projekt uvedený v Čt. t bod 3. tejto zmluvy vopred
na vlastné náklady a na svoju vlastnú zodpovednosť a za účelornšpecifikovaným v prílohách
Žiadosti o poskytnutie dotácie.
2. Zmena účelupodpoiovanej činnosti nie je prípustná,
3.

4.
5.

6.

7.

Zmena termínu realizácie podporovanej činnosti je prípustná za podmienky, že prijímatel' túto
zmenu termínu bezodkladne alebo najnesk6r 10 pracovných dní pred termínom realizácie
podporovanej činnosti, ktoqý je uvedený v žiadosti o poskytnutie dotácie, písomne oznámi
poskytovatel'ovi. Na základe tohto oznámenia uzatvorí poskytovatel' s prijímatel'oln v termíne
pred realizáciou podporovanej činnosti dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie.
Prijímatel' je povinný spolufinancovat' podporovanú činnost' vo výške najmenej 20 Vo
zo schválenej dotácie.
Prijímatel' je povinný po ukončenírealizácie podporeného projektu uhradit' všetky výdavky
s ním spojené vopred z vlastných finančných zdrojov a predložiť vyúčtovanieprojektu za
účelomoverenia dokladov o skutočne zrealizovaných a uhradených výdavkoch rozpočtu projektu
v lehote do 30 dní po ukončeníprojektu.
V prípade, že nroiekt bol zrealizovaný pred uzatrtlrením zmluvy o poskytnutí dotácie
z rozpočtu PSK, ukladá sa lehota predloženia vyúčtovaniaprojektu vrátane doloženia dokladov
o skutočne zrealizovaných a uhradených výdavkoch rozpočtu projektu do 15 dní od
nadobudnutia účinnostiteito zmluvy.
Prijímatel'predkladá poskytovatel'ovi finančnévyúčtovaniarealizovaného a ukončeného projektu
v súlade so zákonom NR SR ě.43l12002Z. z. o úětovníctve v znení neskoršíchpredpisov (všetky
originály účtovnýchdokladov, vzt'ahujúce sa k využitiu dotácie, budú uloženév zmysle
účtovnýchpredpisov k nahliadnutiu u prijímatel'a a budú obsahovat': názov podporovanei
činnosti. označenie zmluvv a text: ..Prolekt podnorený z roznočtu PSK"1 označenie zmluvy a
text: ,,Projekt podporený zrozpočtu PSK" sa nevyžaduje, ak podporovaná činnosťbola vykonaná
pred podpisom zmluvy). Minimálna výška výdavkov predložených vo vyúčtovanímusí
pr,edstavovať súčetschválenej dotácie PSK a spolufinancovania, ktoré predstavuje najmenej 20 Yo
zo schválenej dotácie.

V rámci vyúčtovania+rijimale l' predkladá
a) vyplnenú prílohu ,,Rozpočet projektu" ako celkovú rekapituláciu skutoěne zrealizovaných
a uhradených výdavkov projektu, v ktorej prijímatel' vyplní stipec ,,Skutočnost'
(vypÍňa sa pri vyúčtovaní)(v €)",
b) písomný prehl'ad výdavkov vrátane čitatel'nýclr fotokópií účtovnýchdokladov
(objednávka, faktúra, dodací,list, zmluva o dielo, pokladničný doklad, prezenčnélistiny,
potvrdenie o odovzdaní vecných cien a pod.) a bankových výpisov (potvrdenie
o bezhotovostnej úhrade oprávnených výdavkov za celý zrealizovaný a ukončený projekt,
:

správu o vyhodnotení realizácie projektu a fotodokumentáciu z realizácíe vrátane
propagačných materiálov z realizovaného projektu, z ktorej je zrejmé, že prijímatel' pri
propagácii uviedol ,,Projekt podporený z rozpočtu PSK",
Vyúčtovanie dotácie podl'a predchádzajúcich odsekov tolrto článku je potrebné doručit' (poštou
alebo do podatel'ne úradu PSK, alebo elektronicky podl'a zákona o e-Governmente) na vecne
príslušnýodbor P§K (Program KULTÚna - odbor kultúry Ú rSX;, ktorý vykoná kontrolu

c)
8.

v prípade platby v hotovosti zaúčtovanývýdavkový pokladniěný doklad),

správnosti a úplnosti vyúčtovaniav rozsahu:
- formálna správnosť,

-

9,

dodržanie účelovéhourčenia,
oprávnenosť nákladov v rámci realizácie podporovanej ěinrrosti.

Prijímatel', na ktorého sa vzťahujúustanovenia § 7 a § 8 zákona NR SR č. 34312015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov je
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pii realizácií výdavkov súvisiaciclr s

podporeným projektom povinný postupovať

v

zmysle

citovaného zákona.

l0. V prípade neúplnosti, nejasnosti pri vyúčtovanídotácie zasiela vecne príslušnýodbor PSK

na

e-mailovú adresu prijímatel'a alebo do elektronickej schránky výzvu na doplnenie vyúčtovania(ak
č.
nemá e-mail, telefonicky podl'a postupu uvedenom v Čt.tX. ods. 3 v zmysle VZN
57l20I7 v znení VZN č. 65/2018), aby dodatočrre odstránil neúplnosť,nejasnosť vo vyúčtovaní
(preukázal oprávnenosť výdavkov), a to v termíne uvedenom vo výzve na odstránenie nedostatkov.
Ak prijímatel' nepredložívyúčtovaniedotácie v termíne uvedenom v Cl. I bod 3. tejto
zmluvy, alebo ak neodstráni nedostatky vyúčtovania dotácie uvedené vo výzve podl'a tohto
odseku, nebudú prijímatel'ovi poukázané finančnéprostriedky v zmysle uzatvorenej zmluvy.
l1. Poskytovatel' je povinný poukázať dotáciu prijímatel'ovi na jeho účetuvedený v zmluve
o poskytnutí dotácie bezhotovostnou formou ako refundáciu podielu na výdavkoch vynaložených
na realizáciu podporovanej činnosti, a to v lehote do 5 pracovných dní od dátumu predloženia
potvrdenia správnosti vyúčtovaniavýdavkov alebo potvrdenia správnosti predložených účtovných
bokladov podporovanej činnosti vecne príslušnýmÓdborom na Odbor financií Úradu PSK.
12. Dotácia sa poskytuje z rozpoětu Prešovskéhosamosprávneho kraja pre rok 2019 v súlade
s ustanovením § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z, o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v_platnom znení, za predpokladu dodržania
podmiinok zadefinovaných vo Yýzve PSK a v tejto zmfuve.
13. Zmluvné strany sa dohodli na krátení dotácie alebo neposkytnutí dotácie takto:

a)' v prípade, ak suma predloženéhovyúčtovaniavýdavkov realizovaného projektu je nižšiaako
súčefdotácie podfď Čt. t Uoa 3. a minimálne 20 % spolufinancovania podl'a Čl. lI bod 4.,
krátená dotácia tvorí 80 Yozpredloženého vyúčtovaniavýdavkov,
b) ak prijímatel'na základe písomrrej výzvy poskytovatel'a neodstráni zistené nedostatky v urČenej
lehote, poskytovatel' dotáciu neposkytne,
c) ak prijímatel'predložív rámci vyúčtovaniataké druhy výdavkov, na ktoré nie je možnédotáciu
poŠkytnúťpodl'a Čt. vt ods. 3 VZN č. 57l20l7 v znení VZN č. 65/2018, poskytovatel'bude
dotáciu krátiť o tieto výdavky,
d) ak prijímatel'porušípovinnosť podl'a Čt,tt Uoa 6. zmluvy, poskytovatel'dotáciu neposkytne,

e) ak prijímatel'nedoplní/rreopraví vyúčtovaniev termíne určenom vo výzve podl'a Čt.X. ods.
v zmysle VZN č. 57l20l7 v znení VZN č, 6512018, poskytovatel' dotáciu neposkytne,
f; v prípade, ak sa preukáže, že prijímatel'dotácie uviedol nepravdivé údaje:
- v žiadosti o poskytnutie dotácie alebo v dokumentoch, ktoré sú jej prílohami,

_

5

v dokumentoch podl'a zoznamu povinných príloh ku podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie,
vo vyúčtovanískutočne zrealizovaných výdavkov alebo v dokumentoch, ktoré sú jeho
prílohami, poskytovatel' dotáciu neposkytne.

l4. Poskytovatel' má právo neposkytnúť dotáciu v prípade, ak príjemca porušípovinnosť uvedenú
v Čl.lII zmluvy o propagácií projektu.
15. Poskytovatel'písomne oznámi prijímatel'ovi krátenie dotácie, resp. neposkytnutie dotácie v zmysle
tejto zmluvy.

je povinný dotáciu v celom rozsahu vrátiť, ak sa po poskytnutí dotácie preukáže, Že
v žiadosti o poskytnutie dotácie alebo v dokumentoch, ktoré boli jej prílohami, vo vyúčtovaní
skutočne zrealizoyaných výdavkov alebo v dokladoch, ktoré boli jeho prílohami uviedol
nepravdivé údaje. Prijímatel' je povinný dotáciu v celom rozsahu vrátiť v lehote uvedenej v

16. Prijímatel'

písomnej výzv e poskytovatel'a.
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článok III

l.
2.

Propagácia projektu
povinný prezentovať Prešovský samosprávny

Prijímatel' dotácie je
kraj, ako podporovatel'a
projektu, na ktorý bola dotácia poskytntrtá nasledovne:
,,Projekt je podporený z rozpočtu PSK".
Zároveň sa prijímatel' zavázuje prezentovať poskytovatel'a prostredníctvom umiestnenia loga
Prešovskéhosamosprávneho kraja na všetkých tlačovinách, webstránkach spojených s projektom
a príjemcom a d'alších komunikačných a marketingových výstupoch projektu. Logo PSK je na
stiahnutie:https://po-kraj.slďsk/sarnosprava/udaje/uradna-tabula/poskytovanie-dotacii/nastiahnutie/

1.

2.

čtánok IV
Spósob vykonávania kontroly
Kontrolu plnenia podmienok stanovených vo Výzve PSK a kontrolu dodržania rozsahu, účelua
ostatných podmienok dohodnutých v tejto zmluve o poskytnutí dotácie, ako aj správnosti
finančného vyúčtovaniaa vecnej realizácie projektu je oprávnený vykonať zamestnanec
poskytovatel'a, Útvaru lrlavného kontrolóra PSK a kontrolných orgánov Slovenske.i republiky
v zmysle zákona NR SR é.357l20l5 Z,z, o finančnej'kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Prijímate|' sa zavázu.ie umožniť zamestnancom výkon administratívnej
finančnej kontroly a finančnej kontroly na nrieste podl'a predchádzajúcej vety.
Kontrola použitia dotácie sa móže uskutočniťv mieste sídla prijímatel'a, v mieste realizácie
projektu alebo prostredníctvom dokladov zaslaných poskytovatel'ovi.

spósobe a čase vykonania kontroly je oprávnený rozhodnúťposkytovatel' dotácie alebo
kontrolný orgán Slovenske.i republiky v zmysle zákona NR SR č.357l20l5 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnerrí niektorých zákonov.
Nedodržanie zmluvne dohodnutýclr podrnienok sa považuje za porušenie finančnej disciplíny
abudepodliehaťsankciámpodl'austanovenia§3l zákonaNRSRč.52312004Z.z.orozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

3. O
4.

článot v

l.
2.

3.

4.
5.

6.

prechodné a záverečné ustanovenia

Zmlwa sa uzatvára na dobu určitúdo doby poskytnutia dotácie, resp. do doby prevzatia oznámenia
o neposkytnutí resp. kráterrí dotácie, najneskór do vysporiadania všetkých závázkov zmIuvných
strán vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Všetky písomnosti vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinkybudú medzi zmluvnými stranami
zabezpeěované listami doručenými poštou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví
tejto zmluvy. Ak bola písomnosť zasielaná poštou, považuje sa za doručenúdňom, v ktorom ho
adresát prevzal alebo odmietol prevziat', alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak
sa uložená zásielka vrátila spáť odosielatel'ovi, i ked' sa adresát o tom nedozvedel. Ak bola
písomnosť doručená osobne považuje sa za doručenú driom prevzatia a ak e-mailom v momente
prenosu, inak v nasledujúci pracovný deň, aj ked'si ju adresát neprečítal.
Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení, ak nie je ustanovené inak.

Zmluvaje vyhotovenáv 4 rovnopisoch, z ktorých l dostane prijímatel'a 3 poskytovatel'.
Zmluvu je možnézmenit'len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou písomných
dodatkov.

Zmluvné strany vyhlasujú, že iclr spósobilosť a vol'nosť uzavrieť túto zmluvu, ako aj spósobilosť
k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnyrn spósobom obmedzená alebo vylúčená. Zmluvné
strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli anaznak súhlasu ju vo vlastnom
mene podpisujú. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nie je uzavretá v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podm ienok.
4

r
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7.

ZÍntuva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosťdňom
nasledujúcim Po dni jej zverejnenia. Zmlwaje povinne zverejňovanou zmluvou a v prípa de, že
obe zmluvné strany sú povinnými osobami, zverejňujri ju Óuidve zmluvné strany spósobom
uvedeným v zákone ě.2lll2000 Z, z. Rozhodujúce je lej prvé zverejnenie (§ 5a zákona č.

2lll2000 Z.z.),

v

prešove, dňa

3a -l- fu/s
V Prešove, dňa """""""""",..,/

.l{l€.:.fu.t2

Ing. Peter Krupá

starosta

Táto zmluva bola zverejnená

dňa: /7.

nadobudlaúčinnosťdňa:

a,

fu/?

ýa,

C,

"b/?

,5

