
CEZUv SR: ó5112018

ZMLUVA
o poskytnutí dotácie na podpoľu rozvoja športu na ľok 2018

uzatvorená podl'a $ 51 zákona č. 4011964 Zb. občiarrskęho zákonníka v zneĺi neskoľších
predpisov, v nadväznosti na ustanovenie $ 8a zákona č,' 523/2004 Z' z. o rozpočtoýclr
pľavidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v znení neskoršíclr

i'.apĺ'ou u ,ikoÁu č,. 524l2OI0 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády
šlovenskej republiky v zneni neskorších predpisov (ďalej ako ,,zmluva") medzi zmluvnými
stľanami označenými ako

Poskvtovatel':
Sídlo:
v mene ktoľého koná

lČo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Číslo úetu v tvare IBAN:
(ďalej ako''posĘtovatel''')

Pľiiímatel':
Sídlo:
v męne ktorého koná:
IČo:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
Číslo úetu v tvare IBAN:
(ďalej ako,.prijímatel"')

a

Uľad vlády Slovenskej ľepubliĘ
Námestie slobody 1,813 70 Bratislava 1

Ing' Mgľ. Tatiana Janečková,
geneľálna tajomníčka sluŽobného úľadu Úľadu vlády Slovenskej
ľepubliky
00 151 513
8 1 80 Štátna pokladnica, Bľatislava
7000060195
SK96 8180 0000 0070 000ó 0195

Mesto Turzovka
Stľed l78,023 54 Turzovka
JUDľ. Ľubomíľ Golis, pľimátoľ mesta
00 314 331
5600 Pľima Banka Slovensko, a.s., Ż1lina
0204617002
SK50 5ó00 0000 0002 0461 7002

1

čhnok I.
Pľedmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úpľava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných
stľán pri posĘtnutí dotácie Z pľogramu poskýovateľa snázvom Podpoľa rozvoja športu
na rok 2018 so zameľaním na výstavbu detských ihľísk, Zameľaných pľedovšetkým na
deti a mládež V Sumę 8 500 euľ (slovom: osemtisícpäťsto ̂ eĐ, ktoru sa prijimateľ
zavänlje pouŽiť ia realizáclu podpoľeného pľojektu číslo 9613, a to v rozsahu a za
podmienok vymedzených v tejto zmluve:
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Císlo
projektu

9613

Výška
spolufinanco-

vania

13 218'- ęur

Výška
dotácie

8 500,- eur

Názov pľojektu
Ciel'

použitia
dotácie

Vybudovanie
nového komplexu
detského ihĺiska

Výstavba
detských
ihľísk

v meste Turzovka

P
c

1

2.

(ďalej ako,,projekt")'

Poskýovatel' sa zaväzuje poskytnúť dotaciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
prostredníctvom kapitoly Uľadu vlády Slovenskej republiĘ podľa ustanovení $ 8a

zákona č,. 52312004 Z. z. o ľozpočtoqých pravidlách verejnej spľávy a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskoľších pľedpisov (ďalej ako ,,zákon o rozpočtoých
pľavidlách") azákona č.52412010 Z. z. o poskytnutí dotácií vpôsobnosti Uradu vlády
Slovenskej republiky v znení neskoľších pľedpisov (ďalej ako ,,zákon o poskytovaní
dotácií").

3. Pľijímateľ prijíma dotáciu podl'a čl. I odsek 1 tejto zmluvy bez qýhrad a v plnom rozsahu
azaväzlje sa dotáciu použit' výlučne na úhĺadu kapitálových qýdavkov s účelovým
uľčením na v'ýstavbu detského ihľiska zarneraného predovšetkým na deti a m|ádež,
v súlade so schváleným štrukfuľovaným ľozpočtom a komentáľom k štruktúľovanému
ľozpočfu (ďalej ako "štruktuľovaný rozpočet''), ktoľé tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4. Pľijímateľ sa zaväzl5e pouŽiť dotáciu na výstavbu detského ihĺiska, na pozemku paľc. ě.

3878/11 v okľese Cadca, obec Tuľzovka, katastrálnę územie Turzovka, evidované
v KN, ľegister C, na liste vlastníctva ě. 1341, druh pozemku trvalé tľávne porasĘ, vo
výmere 1 089 *2, kĺon-;.je vo výlučnom vlastnícfue prijímateľa.

#.o

Clánok II.
Podmienky poskytnutia a použitia dotácie

1. PosĘrtnutá dotácia je účelovo viazaná a prijímatel' sa zaväzuje použiť ju v zmysle $ 19

zákona o ľozpočtových pravidlách výlučne na účel, ktoqý je uvedený v čl' I. tejto zmluvy
a rea|izovať projekt na svoju vlastnú zodpovednosť.

2. Ak prijímateľ dotácie a konečný prijímatel'dotácie v prípade pľijímateľov podľa $ 3 ods.
1 písm. k) zákona o poskytovaní dotácií (rozpočtová alębo príspevková organizácia,
kĺoľej zľiaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec - takejto organizácii bude dotácia
posĘrtnutá prostľedníctvom zriaďovateľa) sú odlišné subjeĘ, pľijímateľ dotácie je
povinný poukázať dotáciu na účet konečného prijímateľa dotácie' Dotáciu pouŽije
koneěný prijímateľ dotácie, to znamená, že daňové doklady budú znieť na meno
konečného pľij ímateľa dotácie.

Pľijímateľ je povinný pri pouŽití dotácie a vyričtovaní poskytnutej dotácie dodrŽiavať
poámienĘuvedené vĘtozmluve, v záväznej metodike, a v smernici vedúceho Úľadu
vlády Slovenskej ľepubliky č. 18/2018 zo día 5. septembľa 2018 oposkytovaní dotácií
v pôsobnosti Uľadu vlády Slovenskej republiĘ v platnom znení zverejnených na
webovom sídle poskytovateľa.

-)
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4. Pľijímateľ, na ktorého sa vzt'ahujú ustanovenia $ 7 alebo $ 8 zákona č,' 34312015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskoľších
pľedpisov (ďalej ako 

',zákon 
o veľejnom obstarávaní")' je povinný postupovať v zmysle

citovaného zźů<ona. Pľijímateľ je povinný zverejňovať prostredníctvom poskýovateľa
na stránke www.sport.vlada.gov.sk (d'alej len ,,stránka pre Vo") všetky verejné
obstarávania na tovary' sluŽby alebo pľáce' na ktoľé sa poskytuje dotácia vľátane
zápisnice z vyhodnotenia ponúk. Prijímateľ je povinný zaslať úradu vlády vyplnený
formulár _ výzxa na predkladanie ponúk, ktorý tvorí prílohu č. 3 výzvy na e-mailovú
adľesu verejneobstaravanie@vlada.gov.sk minimálne 7 pracovnýclr dní pľed zač.atim
veľejnélro obstarávania. Zápisnicu z vyhođnotenia ponúk zasiela prijímateľ úradu vlády
na e-mailovú adresu podľa druhej vety najneskôr do 5 pľacovných dní od ukončenia
verejného obstarávania. Poskytovateľ výzvu na predkladanie ponúk a zápisnicu
z vyhodnotenia ponúk bezodkladne zveľejní na stľánke pre Vo. Za zverejnenie sa
povaŽuje až skutočný dátum zveľejnenia na stľánke pľe Vo. Ak pľijímateľ obstaľá
tovary, sluŽby alebo pľáce, na ktoľé má byť poskýnutá dotácia, bez zverejnenia rnýzvy na
pľedkladanie ponúk alebo zápisnice z vyhodnotenia ponúk na stránke pľe Vo,
posĘtovateľ dotáciu prijímatel'ovi neposkytnę aztľoveň vzniká posĘtovateľovi právo
odstupiť od tejto zmluvy.

5. Prijímateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní po vykonaní verejného
obstaľávania alebo po doručeni výzvy zamestnancom poskytovateľa predložiť v písomnej
forme poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania
pľeđ podpisom zmlúv s úspešnými uchádzačmi alebo v rovnakej lehote oznánĹl, že sana
použitie dotácie v ľámci pľojektu zákon o verejnom obstaľávaní nevďahuje spolu s

odôvodnením a preukázaním hospodárnosti pri použití dotácie, ak je uplatniteľné.

6. Lehota podľa odseku 5 môže byt' poskytovateľom predižená na základe riadne
odôvodnenej Žiađosti prij ímateľa.

7. Ak poskýovatel' po pľedložení kópie kompletnej dokumentácie z vykonaného veľejného
obstaľávania alebo oznámenia podľa ođs. 5 tohto článku vyhodnotí, že postup prijímateľa
je v súlade s ustanoveniami zákona o veľejnom obstaľávaní, poukáŽe finančné
pľostľiedky uvedené v článku I. tejto zmluvy do 15 pľacovných dní odo dňa vyhodnotęnia
dokumentácie alębo oznttmenia.

8. Finaněné pľostriedky sa poskytujú pľijímateľovi bezhotovosĘým prevodom na účet
pľijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy' Finančné prostriedky sa považujú za
posĘrtnuté pľijímateľovi dňom ich odoslania (odpísania) z účfu poskytovateľa na úěet
prijímateľa.

9. Ak poskytovateľ po predložení kópie dokumentácie z vykonaného verejného
obstarávania podľa ods. 5 tohto ělánku vyhodnotí, Že postup pľijímateľa nie je v súlade
s ustanoveniami zákona o veľejnom obstarávaní alebo pľijímateľ svoj posfup nepľeukázal
v lehote podľa ods. 5, alebo ods. 6 tohto ělánku, vzniká poskytovateľovi právo odstupiť
od tejto zmluvy. Ak poskýovateľ zistí, že posfup prijímateľa nie je v súlade
s ustanoveniami zákona o veľejnom obstaľávaní a zistené rozpory je možné dodatočne
odstrániť, poskýovateľ môŽe vyzvať pľijímateľa na odstľĺĺnenie zistených rozpoľov,
pričom mu stanoví lehotu na ich odstľĺĺnenie; právo kedykoľvek odstĘiť od tejto zmluvy
podľa pr edchádzajúc ej vety po skytovateľovi naďal ej trvá.

f
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10. Prijímateľ sa zavázuje financovať pľojekt aj zvlastnýclr zdľojov alebo iných zdľojov
najmenej vo výške 5 oÁ z ľozpočtu projektu vo výške uvedenej v čl. I ods. 1 zmluvy.

1 1. Poskytnutu dotáciu v zmysle čl. I ods' l tejto zmluvy je prijímatel' povinný použiť:
a) do 31. decembra z0I8. ak dotácia bola poskýnutá vo forme bežného tľansferu do

l. augusta príslušného ľoku'
b) do 31. maľca 2019, ak dotácia bola poskytnutá vo forme bežného transferu po l.

auguste príslušného roku, a ktoľé nebolo moŽné pouŽit' do konca príslušného
rozpoětového roka,

c) do 31. marca 2019, ak bola dotácia poskytnutá vo foľme kapitálového transferu.

12. Pľijímateľ je povinný vo všetkých tlačených a elektronických mateľiáloch, ako aj pľi
všeĘch međiálnych vystúpeniach a pľezentaciách súvisiacich s poskytnutím dotácie
uvädzať, že sa projekt realizoval vďaka finančnej podpore Úľadu vlády Slovenskej
republiĘ, a to uvedením nasledovného textu: Realizované s Íinančnou pođpoľou Uľadu
vlády Slovenskej ľepubliky - pľogram ,,Podpoľa rozvoja športu na ľok 2018*. Prijímateľ
je povinný označit' stavbu zľetel'ne textom: ,,R.ealizované s Jinančnou podpoľou Uradu
vllźdy Slovenskej ľepubliky _ program Podpora rozvoja športu na rok 2018* (platí pre
podprogram č. 1, podprogľam č,.2 a podprogram č. 3).

13. Pľijímateľ sa zaväzýe, že nezmení vlastnícke pľávo alebo iné právo k pozemku a

vlastnícke právo alebo iné právo k stavbe najmenej po dobu 10 rokov od dokončenia
v'ýstavby, alebo zrekonštruovania stavby, na ktoru sa dotácia poskytuje (platí pľe
podpľogľam č. 1' pođpľogram č,.2 apodpľogram č. 3).

14. Prijímateľ sa zaväzuje, že dokončenú stavbu, alebo zľekonštruovanú stavbu, bude
najmenej po dobu 10 rokov od dokončenia stavby, alebo jej rekonštľukcie vyrrŽívať na
účel' na ktoqý bola dotácia poskytnutá (platí pre podpľogram č. l, podprogram č. 2
a podpľogram č. 3).

15. Prijímateľ sazaväzuje, Že výdavky, ktoré sú financované z poskynutej dotácie v zmysle
tejto zmluvy, nebudú duplicitne hľadené aj z iných zdrojov.

ČHnok III.
Spôsob a obsah vyúčtovania posĘtnutej dotácie

Pľijímateľ je povinný zas|ať vyúčtovanie poskýnutej dotácie so zreteľným označením
názvu projektu a podprogľamu v jednom oľiginálnom vyhotovení najneskôľ v teľmíne do:

a) do 31. januára 2079, ak bola dotácia posĘrtnutá vo forme beŽného transfeľu do 1.

augusta 20t8,
b) do 30. apríla 2019, ak bola dotácia poskýnutá vo forme bežného transfeľu po l.

auguste 2018,
c) do 30. apríla 2079, ak bola dotácia poskytnutá vo forme kapitálového transfeľu.

2. V pľípade, že je zo všeĘch okolností zrejmé, že tęrmín pouŽitia dotácie poskýnutej vo
foľme kapitálového transferu nebude pľijímatel'om dodľŽaný, je prijímateľ povinný na
záklađe zdôvodnenej písomnej žiadosti poŽiadať poskytovateľa najneskôľ 30
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kalendámych dní pred uplynutím stanoveného termínu pouŽitia dotácie o pľedĺŽenie

termínu pouŽitia a vyričtovania dotácie.

Ak pľijímateľ nezašle vyúčtovanie poskytnutej dotácie v termíne podľa ods. 1 tohto

ělánku posĘtovateľ písomne wzve prijímateľa, aby zaslal vyúčtovanie v ním uľčenej

lelrote nie dlhšej ako 15 kalendárnych dní. Ak tak prijímateľ dotácie neurobí, je povinný
posĘtnutu dotáciu vrátiť. PredloŽenie úplného a spľávnelro vyúětovania je jednou

z podmienok pre poskytnutie dotácie v nasledujúcich ľozpočtoqých rokoch.

V prípade pľijímateľov podľa $ 3 ods. 1 písm. k) zákona o poskytovaní dotácií pľipraví

vyúčtovanie poskytnutej dotácie konečný pľijímatel' dotácie a postupi ho prijímateľovi
dotácie. Prijímateľ dotácie priloží k vyúčtovaniu qýpis z účtu preukazujúci prijatie

dotácie od poskyovatel'a a poukázanie dotácie konečnému prijímateľovi dotácie.

Vyúčtovanie v tomto prípade predkladá poskýovateľovi prijímateľ dotácie.

Pľijímateľ je povinný zaslať vyričtovanie tak, aby obsahovalo všetky listinné dôkazy
pľeukazujúce účel pouŽitia dotácie a skutočnosti vzťahujúce sa na použitie đotacie.

Vyúčtovanie pozostáva zo záverečnej spľávy o ręa|izácii projektu, finančného

vyúětovania poskytnutej dotácie a finančného vyúčtovania spolufinancovania z vlasĘých
zdľojov alebo ziných zdrojov a dokumentácie o procese verejného obstarávania
j e dnotl i',ný c h zźkazi ek v zmys le zźl<ona o ve rej no m ob starávaní.

Záverečná spľáva o rea\izácii projektu žiadosti obsahuje najmä písomnú správu s

podrobným hodnotením účelu, pľiebehu realizácie projektu, dodľŽanie termínu na

pouŽitie dotácie a pre jednotlivé podprogramy aj nasledovné náleŽitosti:

Pľe podpľogram č. 1 - výstavba multĺfunkčných ihrísk s umelým trávnikom
a mantĺnelmi:
a) dodrŽanie minimálnych tęchnických požiadaviek podľa Charakteristiky pľogramu

Podpoľa romoja špoľtu na ľok 2018,
b) vecné vyhodnotenie zreaLizovaných stavebných činností (vľátane pľiloženej

fotodokumentácie),
c) kópiu prevádzkového poriadku.

Pľe podpľogram č. 2 - výstavba detsĘch ihľísk:
a) dodľŽanie minimálnych technických poŽiadaviek podľa Charakteristiky programu

Podpoľa ronoja športu na rok 2018,
b) vecné vyhodnotenie zrealízovaných stavebných činností (vrátane pľiloženej

fotodokumentácie),
c) kópiu prevádzkového poľiadku'

Pľe podprogľam č.3 _ výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrĺsku:
a) dodľŽanie minimálnych technických poŽiadaviek podľa Charakteristiky pľogľamu

Podpora ronoja špoľťu na rok 2018'
b) vecné vyhodnotenie zrealizovaných ľekonštrukčných činností (vľátane priloŽenej

fotodokumentácie).

Pľe podpľogram č.4 _ nákup špoľtovej výbavy:
a) rozpis zakúpenej športovej qýbavy (vrátane priloŽenej fotodokumentácie).

4

5

6

5



p

]. Finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie a finarrčné vyúčtovanie spoluťrnancovania z
vlastných zdľojov alebo z iných zdľojov musí byt' vypľacované v súlade so zákonom č.
43|12002 Z. z. o účtovníctve v znení rreskoľšíclr pľedpisov s pľedložením písomného
pľehl'adu a čitatel'ných fotokópií dokladov pľeukazujúcich pouŽitie dotácie a
spolufinancovania. ako sú najmä: daňové doklady - faktúľy. pokladničné doklady s
náleŽitost'ami podľa zákona č,. 22212004 Z. z. o dani z pľidarrej lrodnoty v znení
neskoľšíclr predpisov, kúpne zmluly, zmlur.1' o dielo. objednávky. dodacie listy,
pľeberací protokol. zápis z odovzdania aprevzatia dokončenej/zrekonštruovanej stavby.

rypisy z llčt:u o pľijatí dotácie. výbeľoclr' bezhotovostnýclr platbách, doklad o zaradení
stavby do evidencie majetku a podobne. Súčast'ou finančného vyúčtovania poskytnutej
dotácie a finančnélro vyúčtovania spolufinancovania z vlastnýclr zdľojov alebo z ĺných
zdľojov jetiež:

a) celková ľekapitulácia výdavkov s vyčíslením v,ýšky celkovej vyčerpanej sumy
z posĘtnutej dotácie, z vlastných zdľojov a iných zdľojov s uvedením ryšky
celkovej vyčeľpanej sumy Za podpoľený pľojekt Žiadosti,

b) pľedloŽenie písomného vyhlásenia pľíslušného zodpovedného zamestnanca
pľijímatel'a o formálnej a vecnej správnosti vyťlčtovania,

c) uvedenie miesta, kde sa nachádzaju oľiginály všetkých dokladov súvisiacich s
podpoľeným pľoj ektom žiadosti u pľij ímatel'a,

d) doklad o odvedení výnosov z poskytnutých prostriedkov poskýovatel'ovi.
e) doklad o vľátení nevyčerpanej dotácie, ľesp. časti dotácie poskytovatel'ovi.

8. Dokumentáciu o pľocese verejného obstarávania j ednotliqý ch zákaziek tvoľí naj mä:
a) súhrnná spľáva o zákazke podl'a $ 117 zákona o verejnom obstarávaní,
b) tabuľka finančného vyúčtovania dotácie,
c) kópia uzatvorenej zmluvy s dodávateľom alebo kópia objednávky'
d) doklad o zverejnení zmluvy, rámcovej dohody, dodatku v centrálnom registri zmlúv

a na pľofile verejného obstaľávateľa (web). alebo v obchodnom vestníku,
e) doklad o zverejnení objednávky. faktúry na profile verejného obstarávatel'a (web).

9. Za sptávnosť údajov uvedených vo vyúčtovaní zodpovedá osoba, ktoľá podpisuje
vyúčtovanie p o skytnutej dotáci e a štatutárny zástupca pľij ímate l'a.

Clánok IV.
Kontľola použitia dotácie a sankcie

Kontľolu dodľŽania ľozsahu dotácię, účelu dotácie a d'alších podmienok dohodnutých v
zmluve, ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie podpoľeného pľojektu Žiadosti
je opľávnený vykonať zamestnanec poskytovatel'a a kontrolných orgánov Slovenskej
ľepubliĘ v zmysle zákona č,. 35712015 Z' z. o finančnej kontľole a audite a o zmene a
doplnení niektorych zákonov (d'alej len 

',zákon 
o finančnej kontrole a audite"). Pľijímatel'

sa zaväzu1e umožniť Zamestnancom poskytovatel'a a kontľolným orgánom Slovenskej
ľepubliky výkon finančnej kontroly podl'a predchádzajúcej vety'

2. Pľijímatel' je povinný vľátit'poskyovatel'ovi dotáciu alebo jej časť:
a) ktoľá nebolapollžitá na účęl dohodnud v čl' I. ods. 3 tejto zmluły,
b) ktoľú nevyčeľpal do qýšky poskytnutej dotácie a ktoľá pľesahuje sumu 1 euro.

Pľijímatel' je povinný vrátit'tieto finančné pľostriedky najneskôľ do 15
kalendáľnych dní odo dňa uľčeného na zaslanie r,yúčtovania poskytnutej dotácie.
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c) ktoľá nebola použitá na dohodnutý účel uvedený v čl. I. ods. 3 tejto zmluvy
z dôvodu. že voči majetku pľijímatel'a je vedené konkurzné konanie, pľijímatel' je v
konkurze, v ľeštruktura|izáciĺ, bol voči pľijímatel'ovi zanrietnuý návrh na
vylrlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, prijímatel' je v likvidácii alebo je voči
nemu vedený výkon ľozhodnutia,

d) ak sa pľeukáŽe, že v Žiadosti o poskytnutie dotácie alebo v dokumentoclr. ktoľé sú
jej pľílohami uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje,

e) ak pľijímatel' poľuší povinnost' podl'a čl. II ods. 4 zmluvy v tomto prípade sa qýška
sumy' ktorú je pľijímatel' povinný vrátit' uľčí poskytovatel'om podľa pľílolry č. 2
tejto zmluvy,

Đ ak pľijímatel'poruší povinnost'podl'a čl' II ods. 13, alebo ods. l4 zmluvy,
g) ak pľijímateľ poruší povinnost'podl'a čl. II ods. l5 zmluvy.

3. Povinnosť prijímatel'a vrátiť poskytnuté finančné pľostľiedky sa vzťahuje aj na pľípad, ak
posĘtovatel' zisÍí skutočnost' podľa pľedchádzajúceho odseku z predloženého
r,yúčtovania. Povinnosť sa vzt'ahuje na vľátenie takej qýšky finančných pľostriedkov,
ktoľú vyčísli poskytovateľ na zák|adę zistených nedostatkov. Pľijímatel' je povinný vrźĺít'
tieto finančné pľostľiedky do l5 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzlry
poskytovatel'a na vľátenie dotácie, V ktorej vyčísli aj presnú výšku finančných
pľostriedkov.

4. Prostriedky z dotácie, ktoľé je prijímatel'povinný vrátit' poskytovateľovi:
a) vpľiebehu ľozpočtového roka 2018, je povinný vrátit'na výdavkový účet Úľadu

vláđy Slovenskej ľepubliky IBAN SK9ó 8180 0000 0070 0006 0195 suvedením
vaľiabilného symbolu: pre kapitálové transfeľy .,17číslopľojektuľok", Pľ€ beżné
tľansfery ,,07čislopľojektuľok" azáľoveň zašle odbor projektovej podpory Úradu
vlády Slovenskej republiky avizo o platbe,

b) po skončení rozpočtového roka 2018, je povinný vrátit'na depozitný účet Úradu
vlády Slovenskej ľepubliky IBAN SK36 8180 0000 0070 0006 0208 suvedením
vaľiabilného symbolu: pre kapitálové transfely ,,17číslopľojekturok", pľe bęžné
transfeľy ,,07čislopľojektuľok" azátoveř"l zašle odbor projektovej podpoľy Úradu
vlády Slovenskej ľepubliky avízo o platbe.

5. Pľijímatel' je povinný vrátiť poskýovatel'ovi všetĘ výnosy (ľozdiel medzi čisdm
úľokom vzniknuým Zo Sumy pridelenej dotácie po odpočítaní alikvotnej časti poplatku
za vedenie účtu prijímaÍel'a, pľípadne celého poplatku) z prostľiedkov, ktoľé boli
pľipísané na jeho účet. nakoľko tieto sú pľíjmom štátneho ľozpočtu v zmysle $ 7 ods. 1

písm. m) zákona o ľozpočtových pravidlách. Prijímateľ vľáti výnosy na účet IBAN SK93
8180 0000 0070 0006 0152 suvedením vaľiabilného synbolu: pľe kapitálové transfery
,,17čĺslopľojekturok". pľe bęžné transfeľy ,,07čislopľojektuľok" najneskôr do l5
kalendárnych dní od uplynutia lehoty na vyúčtovanie dotácie a zároveň zašle odbor
pľojektovej podpory Úľadu vlády Slovenskej republiky avizo o platbe.

6. Nedodržanie zmluvne dohodnuqých podmienok sa povaŽuje Za porušenie finančnej
disciplíny a bude podliehat' sankciám podl'a ustanovenia $ 3 7 zákona o rozpočtoqých
pľavidlách'

1
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čtánok V.
Zachovanie pľavidiel štátnej pomoci

Poskytrrutím dotácie nesmie dôjst'k poskytnutiu neopľávnenej štátnej pomocil

2. Pľijímatel' je pľi pľijatí a pouŽití dotácie povirmý vykorrať všetky úkony smeľujúce k
tomu, aby poskynutím dotácie nedošlo k poskytnutiu neopľávnenej štátnej pomoci.
V pľípade. ak by poskytnutie dotácie alebo jej časti bolo poskytnutím neopľávnenej
štátnej pomoci alebo by sa takým ukázalo neskôľ, pľijímatel' je povinný vrátit' dotáciu
alebo jej časť a prípadnú inú neoprávnenú štátnu pomoc.

3. Vpľípade. ak prijímateľ vykonáva hospodársku aj nehospodáľsku činnost', je povinný
vykonať všetky opatľenia smerujúce k tomu, aby nedošlo ku kľíŽovému financovaniu.
Najmä je povinný viest' oddelenú účtovnú evidenciu o hospodárskej činnosti
a nehospodáľskej činnosti. Dotáciu je možné pouŽit'výlučne na nehospodáľsku činnosť.

4. Dotáciu je moŽné použiť iba na r,ybudovanie všeobecnej infľaštruktúry pľístupnej
neuľčitému počtu subjektov.

5. Pľijímatel' je oprávnený umožnit' vyuŽívanie infiaštľuktury vybudovanej z dotácie za
odplatu najviac do l"ýšky pľevádzkoqých nákladov, ak nie je ustanovené inak.

6. Pľijímatel' je oprávnený umožniť využívanie infi'aštruktury vybudovanej z dotácie
subjektom v súvislosti s výkonom ich hospodáľskej činnosti 1ba za tľhoých podmienok.

1. Pľípadný zisk z poskytnutia infraštľuktury je prijímateľ povinný použiť na prevádzku,
údľŽbu alebo zhodnotenie dotovanej infľaštruktúry' Pritom je povinný postupovat'
rovnako ako pri pouŽití dotácie'

8' V pľípade, ak pľijímateľ bude pľevádzkovať infraštrukturu vybudovanú z dotácię
pľostľedníctvom tľetieho subjektu, je povinný pľi ýbeľe pľevádzkovatęl'a dodržat'
postupy veľejného obstaľávania podl'a zákona o veľejnom obstaľávaní.

9. Poskýovateľ je opľávnený pľiebeŽne kontrolovať, či boli dodľŽané podmienky
poskytnutia dotácie podl'a tohto článku. V pľípade, ak pľijímatel'porušil povinnosti podľa
tohto článku, je povinný vľátit' poskytnutú dotáciu, alebo jej časť, ako aj pľípadnú inú
neoprávnenú štátnu pomoc'

článok VI.
Zmena podmienok použitia a vyrĺčtovania dotácie

1. Zmena úěelu, na ktoľý bola dotácia poskynutá, nie je prípustná.

2. ostatné Zmeny sú prípustné, iba ak nedôjde k zmene účelu pľojektu Žiadostr

3. Pľijímatel' je povinný oznámiÍ' poskýovatel'ovi všetky Zmeny a skutočnosti, ktoré majú
vplyv alębo súvisia s plnením tejto zmlur,y alebo sa jej akýnrkoľvek spôsobom týkajú

8

| Článok l07 ods. 1 Zm|uvy o fungovaní Euľópskej únie



alebo môŽu týkať. a to aj v pľípade, ak má prijímateľ čo i len pochybnost'o dodrŽiavaní
svojich závázkov vyplývajúcicl'l z tejto zmluvy. Pľijímateľ je povinný preukázateľrre

doľučiť písomné oznámenie zmeny do 14 dní odo dňa vzniku Zmeny' ak ide o

nepodstatnú zmenu v Žiadosti alebo v zmluve na adresu sídla poskytovatel'a. Pľijímatel'
musí doručit' relevantné potvrdenia pľeukazujúce danú skutočnosť.

4. Nepodstatnou Zmenou sa ľozumie najmä zmena'.
a) štatutárneho zástupcu prijímateľa,
b) kontaktných údajov,
c) sídla pľijímateľa.

5. Pľijímateľ je povinný písomne požiadat' o schválenie zmeny v pľojekte žiadosti alebo v
zmluve najneskôľ 30 dní pľed uplynutím lehoty na použitie dotácie v pľípade, ak ide o

podstatnú Zmenu a nedochádza k zmene v uľčenom spôsobe ěerpania dotácie. o
podstatnej Zmene na zźklade písomnej odôvodnenej žiadosti prijímateľa ľozhoduje
poskytovatel' fomou vyhotovenia akceptačného listu.
Podstatnou zmenou sa rozumie najmä zmęna'.

a) tetmínu rea|izácie pľojektu Žiadosti'
b) miesta ľealizácie pľojektu Žiadosti.

6. Pľijímateľ je povinný písomne požiadat' o schválenie zmeny v projekte žiadosti alebo v
zmluve najneskôľ 30 dní pred uplynutím lehoty na pouŽitie dotácie v pľípade, ak ide o
zásadnú Znenu. o zásadnej Zmenę na záklađe písomnej odôvodnenej Žiadosti prijímatel'a
ľozhoduje poskýovateľ. Žiadosť sa považuje za schválenú momentom uzatvorenia
dodatku k zmluve.
Zásadnou ZÍnenou sa rozumie najmä zmena:

a) štruktúry výdavkov uvedených v schválenom rozpočte projektu vyššia ako 15 % v
rámci j ednotliqých poloŽiek štrukturovaného rozpočtu,

b) termínu na pouŽitie dotácie,
c) temínu na vyúčtovanie dotácie'
d) názvupľojektu'
e) názvuprijímatel'a,
Đ bankové spojenie prijímateľa.

7. Pľijímateľ je opľávnený vykonat' Zmenu štruktúry výdavkov do 15 % v rámci
jednotliqých poloŽiek štruktúľovaného ľozpočtu, pľičom celková v,ýška

bežnýchkapitálových qýdavkov musí byt zachovaná; v tomto pľípade sa nevyŽaduje
dodatok k tejto zmluve.

čHnok VII.
Spoločné a záveľečné ustanovenia

1. Ďalšie podmienĘ na poskyovanie dotácií. hospodáľenie s dotáciou. postup pľi

uplatňovaní, navrhovaní a schvaľovaní dotácie, kontľolu pouŽitia dotácie a jej zúčtovanie
upľavujú ustanovenia zákona o rozpočtových pľavidlách, zákona o poskytovaní dotácií a
zákona o finančnej kontrole a audite. ostatné vzt'ahy. ktoľé nie sú upravené výslovne
v tejto zmluve. sa ľiadia občianskym zákonníkom v platnom znení, ak nie je ustanovené

inak.
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2. PosĘtovatel' si vyhradzuje pľávo znížiÍ' výšku dotácie z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov v rozpočte v súvislosti s viazaním výdavkov štátnelro rozpočtu
Ministeľstvom finarrcií Slovenskej republiky. V takonrto prípade poskytovatel'
nezodpovedá zavzn1knuté náklady, ani za prípadnú škodu.

3' Zmluvné strany sa dohođli. Že adľesou poskýovatel'a tta doručovanie Žiadostí. oznźmení,
vyúčtovania a iných písomností podl'a tejto zmluvy je Úrad vlády SR, Sekcia ekonomiky,
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava.

4. Záväzky obsialrnuté v tejto zmluve nie je možné previest' na tľetie osoby. V prípade
zmeny právnej formy prijímatel'a, zrušenia pľijímatel'a bez likvidácie je pľijímatel'
povinný bezodkladne oznámit' túto skutočnost' poskytovatel'ovi.

5. Zmllvné stľany beru na vedomie zákonné povinĺrosti vyplývajúce z ustanovenia $ 47aa
nasl. občianskeho zákonníka v platnom znęní a $ 5a zákona č,. 2|112000 Z' z. o
slobodnom prístupe k infoľmáciám a o ZÍnene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskoľších pľedpisov.

6. obsah tejto zmluvy je moŽné menit' alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode obidvoch
zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú
neoddeliteľnou súčast'ou tejto zmluvy, ak v zmluve nie je uvedené inak.

]. Neoddeliteľnou súčast'ou tejto zmluvy je príloha č. 1: Štruktuľovaný rozpočet projektu
Žiadosti.

8. Zm|uvaje vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktoqých 1 dostane pľijímateľ a 4 poskyovateľ

9. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami anadobúda
účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úľadom vlády Slovenskej ľepubliky.

Za posĘtovatel'a:

Meno: Ing' Mgľ. Tatiana Janečková

Funkcia: geneľálna tajomníčka
úradu Uľadu vlády SR

Zaprijímatel'az

Meno: JUDľ. Ľubomír Golis

sluŽobného Funkcia: primátormesta

Podpis:

Dátum:
B. ľ{Otl 2018

Dátum: ,i') lĺ) i ,:3

odtlačok pečiatky

odtlačok pečiatky

I|,::

.:
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Pľi\otra š'. 1

21 718,00ĺrÍo,ąvrv SPoLa (Úrad vlády SR, vlastné zdroje,Jinančné z

0,00SPOLU
0,00

0,00

C. Finančné prostľiedky z in ch zdrojov

13 218,00SPOLU

7 057,18I7 057,18komplet
Prvok Hoj da ćka r eť azov á dvoj m iestna, Bezpečno stn1 povrch pod
pľvĘ: Viacfunkčná zostava Mot'.il', Hojdačka ręťazová, Hojdačka
hniezdo, Športová zostava

1660,8211660,82kompletostatné r"- davĘ spojené s osadením hemjĺch prvkov

1 717,2011 717,20ksMontáž prvkov

646,80I646,80ksHoidačka preklápacia

I 908,001I 908,00ksHojdačka hniezdo

228,00I228,00ksKonštrukcia tabule bez prevádzkového poriadku

B. Vlastné zdľoie

I 500,00Spolu (kapit lové viłdavlcy)

I 096,0011 096,00ksMontáŽ prvkov

708,001708,00ksHojdačka na pruŽine

1 628,00II 628,00ksŠportová zostava

s 068,00I5 068,00ksViacfunkčná zostava Motyľ

Typ v davku Jednotka
Cena za

jednotku v
eurách

Poěet jednotiek Vydavky spolu
v eurách

Požadovaná dotácia od radu v Slovens repu

Vybavenie detského ihriska:

ŠľnurľÚnovANÝ RozPočET

PROJEKT : Vybudovanie nového komplexu detského ihľiska v meste Tuľzovka I

Vysvetlivky:

V stĺpci ''meľná jednotka" sauvádz.anaprík|ad: m2, kus, tona a podobne.

Ceny sa uvádzajri vrátane DP|J.



Komenfáľ k štruktrĺ rovanému ľozpočtu

Dotácia 8 500'00 Eur

Vybavenie detského ihriska:
Viacfunkčná zostava Mot l'- l ks v cene 5 0 8,00 Eur
B ezridrŽbová kon štrukc ia - galv anizovaná oceľová konštrukcia upľavená práško van ím.

Šm kalĘ _ nerezové s bokmi HDPE alebo šm1 kalliy HDPE - dosĘ z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou, odoln voči UV Žiaľeniu, má lysoké
mechanické a tepelné vlastnosti.
Tę|o zvięratka - HDPE- dosĘ z polyetylénu s vysokou hustotou a tľvanlivosťou, odolny voči UV żiareniu, má vysoké mechanické a tepelné vlastnosti.
Lanové časti _ polypropylénové lano s ocel'ovym jadrom.

obl ková konštrukcia pri lanovom vystupe _nęręzova.

Podlaha - protišmyková.

ochranné prvky - na zabránęnie vzniku iľazoy sti použité ochranné plastové kľytky.
Rozmery zostavy: d 4,56 xš 4,30 x v Żp0 m
Rozmery bezpečnostnej z ny: d 7,03 x š 6,43 m

Sportová zostava - l ks v cene 1 28,00 Euľ
Bezudržbová konštrukcia _ galvanizovaná ocel'ová konštrukcia upravená práškovaním.
Rebľiny nerezové.

Lanové časti s ocel'ov1im jadrom.

ochranné prvky _ na zabránenię vzniku razov sli pouŽité ochranné plastové kr}.tky.

Rozmery prvku : d 4,23x ś 2,12 xv 2,00 m

Rozmery bezpečnostnej zony: d 7,39 x š 5,65 m

Hojdačka na pružine - l ks v cene 708,00 Eur
Telo hojdačĘ - HDPE - dosĘ z polyetylénu s vysokou hustotou a trvanlivosťou' odoln1 voči UV žiareniu, má vysoké mechanické a tepelné vlastnosti
Pružina - galvanizovaná ocel'ová konštrukcia upravená práškovaním.
ochranné prvkT - na zabránenie vzniku urazov sli použité ochranné plastové k'ytky.
Rozmery prvku: d 0,85 x š 0,2Żxv 0,7 m

Rozmery bezpečnostnej zony: d3,25 x2,64 m

Montáž pľvkov v cene l 096,00 Euľ



q
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Vlastné zdroje I3 218,00 Eur

Konštrukcia tabule bez prevádzkového poriadku - l ks 228,00 Euľ
BęzÚdtžbová konštrukcia _ galvanizovaná ocel'ová konštrukcia upravená práškovaním. StriešĘ - HDPE - dosĘ z polyeĘlénu s vysokou hustotou
a trvanlivosťou, odoln1i voči UV žiareniu, má vysoké mechanické a tepe|né v|astnosti.
ochranné prvky - na zabránęnie vzniku razov sri použité ochranné plastové kť}.tlry
Rozmery prvku: v 1,8 m

Hojdačka hniezdo - l ks v cene 1 908,00 Eur
Bezridržbová konštrukcia _ galvanizovaná ocęl'ová konštrukcia upravená pľáškovaním
Reťaze - nerezové.

Lanové časti - polypropylénové laná s ocel'ovym jadrom.
ochranné prvky _ na zabránenie vzniku urazov sri použité ochranné ptastové k.rłky.
Rozmery prvku : d l,8 x š 2,95 xv 2,4O m
Rozmery bezpečnostnej z ny: d 7,60 x š 2'3O m

Hojdačka preklápacia l ks v cene 646,80 Eur
Základná konštrukcia - ocel'ová o rozmere 9 x 9 cm, zabezpeč,enáproti kor zii, mal'ovaná práškovo, konštrukcia má nosny ocel'ovy rám s tefl novym ložiskom
oce|'ové časti - pozinkované a mal'ované práškovou faľbou.
ochranné prvky - na zabránenie vzniku urazov sri pouŽité ochranné plastové krytky.

Montáž pľvkov v cene l717,20Eur

Ostatné v davky spojené s osadením hern ch prvkov - kompletv cen l 660,82 Eur

Montáž a ostatné s visiace práce s osadęním prvkov detského ihriska bud zahr ať:
dopravu prvkov na miesto ręalizácie dętského ihriska, všetĘ vykopové práce pre kotvenie prvkov, montát prvkov, samotné koťvenie prvkov, bet novanie,
ripralu terénu po ręalizácií, hĺbenie bezpečnostnej z ny pre gumoui dlažbu pođ prvĘ, dodávku a osadenie betánovych obrubníkov do bet nového l žka, bet n
na obrubníĘ, spodná stavba zo štľkov v dvoch frakciách, dodávka a pokládka gumovej dlažby.



kÖ
!*'ľ Hojdačka reťazová dvojmiesÚna, Bezpečnostny povrch pod pľvky: Viacfunkčná zostava MoĘ l,, Hojdaěka ľeťazová, Hojdačka hniezđo,Sportová zostava - komplet v c ne 7 057,l8 Euľ

{
Hojdačka reťazová dvojmiestna - možnosť vyberu sedadiel _ sedadlo pre väčšie deti/sedadlo pre menšie deti s operadlom po celom obvode.BezÚdrżbová konštrukcia _ galvanizovaná ocęl'ová konštrukcia upľavená práškovaním
Reťaze _ neľezové .
Sędadlá _ pevná guma s hIiníkovou v'ystužou'
ochranné prvky - na zabránenie vzniku urazov sri použité ochranné plastové krytky.
Rozmery prvku : d l,8 x š 3,2 x v 2,4O m
Rozmery bezpečnostnej z ny: d8,32 x š 3,00 m
Na bezpečnostny powch bude použitá gumová dlažba, rozmer 500 x 500 mm, hr. 50 a 60 mm - v závislosti ođ v šĘ pádu hern; ch prvkov, zelentl farba' podl,anoÍmySTN-EN 1177'
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