Z M L U V A č. 56/2018/2337
o poskytnutí ﬁnančných prostriedkov zo štátııeho 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
hIobooh V Znení neskorších predpisov a Zákona č. 523/2004 Z. Z. o rozpočtových pravídlách

verejnej Správy aozmene adoplnení niektorých Zákonov vznení neskorších predpìsov
medzi:

poskytovateľom:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Príbínova 2, 812 72 Bratislava

Zastúpeným:

Ing. Ondrejom Varačkom
generálnym taj Omníkom Služobného úradu

na Základe plnomocenstva č.p. KM-OPS4-2018/001604-1 17

ZO dňa 30. 4. 2018

bankové Spoj enie:

Štátna pokladnica

číslo účtu:

SK78 81800000007000180023

IČO;

00151866
(ďalej len „poskytovateľ“)
a

príjemcom:

Obec Margecany

Obchodná 7
055 01 Margecany
Zastúpeným:

Ing. Igorom Petrikom
Starostom obce

bankové spojeníe:

Prima banka Slovensko, a.S.

číslo účtu:

IBAN SK22 5600 0000 0034 5744 8001

IČO:

00329347
(ďalej len „Príjemca“)
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Či. I

Predmet zmluvy

. Poskytovatel* Sa zaväzuje poskytnúť príj emcovi Í'ınančné prostríedky Z rozpočtových
prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Z programu 0D6 - Verejná Správa
podľa ustanovení § 8a Zákona č. 523/2004 Z. Z. O rozpočtových pravídlách verejnej Správy
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov V Znení neskoršı'ch predpisov (ďalej len „Zákon
o rozpočtových pravidlách“) a podľa § 4 ods. 2 Zákona č.130/2005 Z z. o Vojnových
hroboch v zneni neskoršı'ch predpisov na obnovu Pamătníka padlých v Margecanoch,
ktorého správcom je príjemca.

. Príjernca sa zavazuje poskytnuté ﬁnančné prostriedky použíť podľa § 4 ods. 2 Zákona
č. 130/2005 Z. Z. O vojnových hroboch V zneni neskorších predpisov na čiastočné krytìe
výdavkov na obnovu Pamätníka padlých v Margecanoch.

Čı. II

Podmieııky poskytnutia ﬁnančných prostriedkov
. Poskytovateľ podľa § 4 ods. 8 Zákona č. 130/2005 Z. Z. ovojnovy'ch hroboch vznenı'
neskoršich predpisov poskytne príjemcoví Íˇınančné prostríedky na rok 2018 vo Výške:

5 600 €
Slovom: pät'tisícšesťsto eur,
ktoré tvoria 80 % výdavkov projektu.

. Príjemca Sa Zaväzuje uhradit, l 400 €, Slovorn: jedentisícštyristo eur, Zìného Zdroja ako
zo štátneho rozpočtu, ktore' tvorìa 20 % výdavkov projektu. Príj emca čestným vyhlásenírn,
ktoré tvorí prílohu č. l tejto zmluvy, potvrdí, Že na realizáciu projektu má na účte
Zabezpečené tieto ﬁnančné prostríedky.
. Rozpočtový náklad na Obnovu Památníka padlých v Margecanoch podľa podpoložiek tvorí
prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

. Príjemca prijírna ﬁnančné prostríedky uvedene' v bode 1. tohto článku zmluvy bez výhrad
a Za podmíenok uvedených v tejto zmluve.

. Príjemca Sa zaväzuje poskytnuté ﬁnančné prostriedky použítj do 31. decembľa 2018
na predmet zmluvy podľa čl. I, bod 2. a prílohy č. 2 tejto zmluvy.

. Príjernca Sa Zaväzuje, Že poskytnuté ﬁnančné prostriedky vrátí, ak mu na ten istý účel
už boli poskytnuté ﬁnančne' prostriedky ZO štátneho rozpočtu.
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. Prijernca Zodpovedá za hospodárenie S poskytnutými ﬁnančnýrni prostriedkarni
a je povinný pri ich používaní Zachovávať hospodárnosť, efektivnost, a účinnosts

ich použitia. Za hospodárenie S poskytnutými ﬁnančnými prostriedkarni Zodpovedá
štatutárny Orgán príj erncu.

. Poskytnuté finančně prostriedky nemožno použit na dodávky tovarov, prác a Služieb,

ktoré splňajú kritéria kapitálových Výdavkov a pri ktorých by došlo k obstaraniu alebo
modemizácii hnuteľného a nehnuteľného majetku podľa Zákona č. 595/2003 Z. z. O dani
Z príjrnov v Znení neskorších predpisov.

Čı. III

Vyúčtovanie finančných prostriedkov
. Vyúčtovanie poskytnutých Íinančných prostriedkov príjemea predložı' Ministerstvu Vnútra
Slovenskej republiky, sekcii verejnej správy, Dríeňová 22, 826 86 Bratislava 29
do 31. januára 2019. Vyúčtovanie musí obsahovat' Vecne' vyhodnotenie afrnančné
Vyhodnotenie poskytnutých prostriedkov, ktorého prilohou je Zoznam preukázateľne
vynaložených výdavkov. Za Správnost' Vyúčtovania zodpoveda štatutárny orgán príjemcu.

. V prípade, že príjernca počas kalendárneho roka Zisti, že ﬁnančné prostriedky nepoužíje
do konca kalendarneho roka, V ktorom boli poskytnuté, je povinný bezodkladne oznámiť
poskytovateľovi Sumu nepoužitých ﬁnančných prostriedkov a vratiť ju na výdavkový
rozpočtový účet číslo SK7881800000007000180023 vedený v Štátnej pokladnici,
najneskôr Však do 5. decernbra 2018.

.Príjernca poukáže nevyčerpané ﬁnančné prostriedky poskytovatelbvi do 15 dní
Od vyúčtovania
prispevku
na
bežný
účet
poskytovatel'a
číslo
SK5681800000007000180031 Vedený V Štátnej pokladnici S oznámením o platbe
najneskôr do 15. febnıára 2019. AVÍZO o Vrátení nepoužitých ﬁnančných prostriedkov Zašle

poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@rninv.Sk.

. Príjernca je povinný poukázat* poskytovatelbvi ﬁnančné prostriedky získané z výnosov

Zposkytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu na príjmový rozpočtový účet číslo
SK4581800000007000179938 Vedený vŠtátnej pokladnici najneskôr do termínu
vyúčtovania. Avízo o poukázaní ﬁnančných prostríedkov Získaných Zvýnosov zašle

poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.Sk.

. Finančné prostriedky poskytnuté príjerncovi na základe tejto Zmluvy Sú identiﬂkovateľné
na základe Variabilného Symbolu č. 799950562018. Uvedený variabilný Symbol príjernca
použije aj pri ﬁnančných operáciách podľa bodov 2, 3 a 4.

_ Použitie ﬁnančných prostriedkov podlieha povinnému Zúčtovaniu So štátnyrn rozpočtem
Slovenskej republiky, ktorého spôsob a termín určuje pokyn Ministerstva ﬁnancií
Slovenskej republiky na zúčtovanie ﬁnančných vzťahov SO štátnym rozpočtem
pre ústredné Orgány štátnej Správy, príSpevkové arozpočtové Organizácìe, podnikatelšké
Subjekty, neziskové organizácie ad'alšie Subjekty, ktorýrn boli poskytnuté prostriedky
zo štátneho rozpočtu.
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7. Príjemca berie na vedomie Svoje povinnosti vyplývajúce ZO Zákona o rozpočtových
pravidlách, Zákona č. 130/2005 Z. Z. o vojnových hroboch V Znení neskorších predpisov

azákona č. 343/2015 Z. Z. overejnom obstarávání aoZInene adoplneni niektorých
Zákonov vZnení neskorších predpisov. Zároveň Sa Zaväzuje pri hospodárení
S poskytnutými ﬁnančnými prostriedkami dodržiavať všetky platné právne predpisy

VZťahujúce Sa na hospodárenie S prostriedkami štátneho rozpočtu.

8. Poskytovatel9 je oprávnený kedykoľvek kontrolou preveriť Správne vynakladanie
ﬁnančnýeh prostriedkov ZO štátneho rozpočtu u príjemcu. Na Výkon kontroly použitia
poskytnutých ﬁnančných prostriedkov je oprávnený poskytovateľ, Ministerstvo ﬁnancií
Slovenskej republiky ad'alšie orgány vsúlade SO Všeobecne Záväznýrni právnymi
predpismi.
'

ČI. Iv

Sankcie Za porušenie zmluvných podmienok

Ak poskytovateľ ZiStÍ, že príjemca porušil Zmluvu tým, že poskytnuté finančně prostriedky
použil neoprávnene, alebo ich neoprávnene Zadržal, je príjemea povinný neoprávnene

použitá alebo Zadržanú Sumu odviest* na účet, ktorý mu určí a OZnámi poskytovateľˇ

Pri porušení Zmluvnýeh podmienok Sa postupuje podľa § 31 Zákona oroZpočtových
pravidlách.

Cl. V
Záverečné ustanovenia

l. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Obidvomi Zmluvnými Stranarni a účinnost,
dňom nasledujúcim po jej Zverejnení v Centrálnom registri Zmlúv. Zmluvu Zverejní
poskytovateľ.

2. Zmluva Sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2018 S tým, že Závazky prijímateľa
uvedené v čl. HI tejto Zmluvy Zostávajú platné i po uplynutí platnosti Zmluvy.

3. NeoddeliteľnouˇSúčastbu tejto Zmluvy Sú:
- Príloha č. 1 ~ CeStné vyhláseníe
- Príloha č. 2 - Rozpočtový náklad projektu.

4. Ostatné právne vZťahy, výslovne neupravené touto Zmluvou, Sa riadia všeobecne

Záväznými právnymi predpismi, t. j. platia ustanovenía Občianskeho Zákonníka a jeho

vykonávacích a Súvisiacich predpisov, ďalej Zákona o rozpočtových pravidlách azákona
č. 431/2002 Z. Z. O účtovníctve v Znení neskoršich predpisov.

5. Tato Zmluva je Vyhotovená Vtroch rovnopisoch, Zktorých po podpise poskytovatelJ
dostane dva rovnopisy a príj emca jeden rovnopis.

6. Zmluvné strany Sa dohodli, že meniť a doplňať túto Zmluvu možno len na Základe
vZájOmnej dohody, a to formou pisomných dodatkov, ktoré Sa Stanú neoddeliteľnou
Súčasťou tejto Zmluvy. Zmluvné Strany Sa k návrhu dodatku vyjadria V lehote do 30 dní
odo dňa jeho doručenia.
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7. Poskytovatel* je oprávnený odstúpiť Od Zmluvy, ak príjemca poruší níektorú Z podmienok
uvedených v čl. II tejto Zmluvy. Vprípade odstúpenia Od Zmluvy je príjeınca povinný
Vrátit9 poskytnuté ﬁnančné prostriedký VO Výške uvedenej V bode 1. či. II tejto Zmluvy
najneskôr do 15 dní Od písomného doručenı'a odstúpenìa od Zmluvý na účet, ktorý mu určí
a oznámí poskytovatel,ı

8. Zmluvné Strany Vyhłasujú, že tento právny úkon urobili Slobodne, vážne, bez nátlaku a
bez toho, aby pre níektorú ZO zmluvných strán vznikla Zvlášť nevýhodná Sítuácia.
Jej Obsahu porozumeli a na Znak Súhlasu so všetkýın vyššíe uvedeným ju vlastnoručne
podpisujú.
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:HK/d

llng. Ondrej Varačka

general'ny taj omník Služobného úradu

V Margecanoch, dňa
Za obec Margecany

15 gazmü
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Ing. Igor"" P etřìììˇqdıøť

'J/

starosta obce
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V Bratislave, dňa .......Hry-.2318
Za Ministerstvo Vnútra Slovenskej repubłíky

Prﬂoha č. l k Zmluve č. 56/2018/233'7

Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany

Čestné vyhlásenie
Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margeoany, Zastúpená: Ing. Igorom
Petrikom, Starostorn obce, týmto čestne Vyhłasuje, že má Zabezpečených 20 %
ﬁnančných prostriedkov Vsume 1 400 €, Slovom: jedentisícštyristo eur na
Obnovu Pamätníka padlých V Margecanoch Ziného Zdroja ako ZO štátneho
rozpočtu.
`“'

V Margecanoch, dňa . . 15.1 . 0.8.2 . 2018 .

Ingllgor Petri'

ı___.______.

__

Starosta Obce
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