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Zmluva č. 27/2021 oddS 
o poskytnutí dotácie v roku 2020 

(ďalej len „zmluva") 

med.ti .tmlu' n~mi s tranami: 

Poskytovateľ dot:ícic : 

Mesto Dubnica nad Váhom 

zastúpene: 

síd lo: 

IČO: 
DIČ: 
bani.. O\ c.: spoj..:11 ie: 
113 /\N: 

Mgr. Mária Balážo\ a, \ cdúca odd. školstva a školského úradu. na 1áklade 
poverenia primátora mesta Mgr. ct Mgr. Petra Wol ľa, zo dťía 04.01.2021 
Mesto Du bnica nad Vúho m. Brati slavs ká 434/9, Dubnica nad Vúhom 

00317209 
2021339276 
Prima banka, a.s. 
SK5 I 5600 0000 0044 0503 0003 

((falej len „posi..) tova tcľ-') 

a 

Prijímateľ d otúcic : 

ZŠ s ~lŠ Cl 32, Dubnica nad Vúhom 

1astúpené· 
sídlo: 

I ČO: 
D IČ: 
bankové spojenie : 
IBAN: 
registrúc ia· 

(ďa lej le11 .,pnj 1111atcľ"") 

RNDr. Jana VargO\Ú. riaditeľka ško ly 
Zák ladná ško la s materskou š(..olou, Centru m 1 32, Dubnica nad Vúhom 

35678127 
2020948765 
Prima banka, a.s. 
SK09 5600 0000 004-~ 9754 800 1 

(pre .. posi..) tt)\ éllcľa·· a „pr ijímateľa'" ďalej\ 1111lu\e spolu len ,.zrnili\ né strany„) 

Č l. 1 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto 1mlu\ y je zá\äzok posk) IO\ a teľa poskytnúť prijímate ľovi úče lovo \ia z.a nú dotáciu 
\ roi..u 20~0 \~pl~\ajúcu z.o 1m luvy uz.al\orc111.:j rncdz.i Ministerstvom š"-ols!\a, n:d), ')si..umu a 
športu Sl,m:nsl-.ľj republ iky a Mestom Dubnica nad V{1ho111 o poskytnutí dotácií podľa § 6c nds. 13 
z.á l--ona č. 597,2001 LL o ľinanco\éln Í zál--!:1dn)ch škôl, stredných škôl a školských 1ariadcní' ;není 
neskorších prcdpiso\- 1.lepšenie ' )'bavenia šh.olskcj jedálne v základn)ch a stredných šh.ol:1ch' roku 
2020. 



{1. 2 

Výška dotácie a účel jej použitia 

l. Poskytovate ľ poskytne v roku 2020 prijím a t e ľov i dotác iu: 

vo \ýšh.e: 

SIO\ 0111. 
L toho: 

1-..apitúlt)\ c výdavky 

4 300,00- EUR 

Št) ritisíctristo eur 

4 300,00 EUR 

účel. na h.tllr) -;a dotácia poskytuje: Llepšenie ')ba\ enia škol skej jedalne v zúkladn}ch a 
stredn)ch ško lách 

2. Prijíma teľ prij1ma dotáciu bcL výhrad. v plno111 rozsahu a za podm ienok uvedených v tej to 
zm luve. vo ' šeobecnom usmernení pre V) účtova nie poskytnutej dotúcic na rok 2020 (d'alej len 
.. usnH~rncnic") a podľa predlo/cného ro1počtu príjmov a \ýdavkov odsúhlaseného 
posh.) to' atcľom ( ďalej len „roLpočet"). Us111c rncnie je neoddeli teľnou súčasťou tejto 1.mlu\) ako 
Príloha č 1. Ro1počet je neoddeliteľnou súča-;fou tejto zmlu vy ako Príloha č. 2. V rú111ci ro1počtu 
nie je 111c11né presÚ\ ať prostrieclh.) dotarn.: 111ed1i jeclnotli') mi poloih.a111i eh.ono111ich.ej 
klasí lih.acic ro1počt0\ ej kl asi fih.úcie. 

Čl. 3 
Pn1va a povinnosti zmluvných strán 

l. Posk) IO\ a teľ poskytne prijímateľov i dotác iu ') l u čne bezhotovostne na samostatn) banh.O\} účet. 
ktorého majiteľom je prij ímate ľ, zriaden~ na \Cdenie prostriedka\ poskytovaných zo štatneho 
rozpočtu ll \ cdcný v záhlaví tej to 1.mlU\) (d'a lcj len „samostatný bankový účet"), naj neskor do 20 
praco\ n)ch dn í po obclržan í finančných prost ricdkov na účet mesta. O poukázaní dotúcic 1.ašle 
po!'ih.ytm,1tľľ prijímateľovi písomné ozná111ľnic. 

2. Prij1111atcľ sa 1aväzuje použiť dotác iu \)·lučnc na úče l určený touto zmluvou pod ľa čl. 2 bod 1. 
Prijímateľ ;odpovedá za účelné, hospodárne. účinné a efckth ne použitie dotácie a jej riadne 
v eden ie ' učtO\ n íct \ e.1 Prijímateľ je po' inn) ' iesť účt o\ nú C\ idenciu na jed incčnych 
anal) tích.) ch učtoch financovan)·ch činností U\ cden)'ch v č l. 2. 

3. Zmlu' né strany sa dohodli, že dotáciu 1110/no použiť na oprávnené v) davky, uhradené v období 
od dátumu podpisu tejto zmluvy ob id voma zmluvnými stranami do 28.2.2021. 

<1. Za opdl\ nené použitie dotácie sa pm a/uje be1.hotovostný prevod finančn)·ch prostricdh.o' 
La úče lom uhrady oprá\ nen)·ch náh.ladO\ na ut:cl určen) touto 1.mluvou. la opnÍ\llCllC pouiit ie 
dota1:1c sa pm aL.uje aj hotO\ ostná openk1a ') h.onana ' ne\) hnutnom a odô' od nenom rn1sahu 
Dl účelom uhrad) oprá\.nen)·ch nák ladO\ učclu určeného touto 1mlunlu ' ro1.sahu podľa 
osob1tncho 1ah.ona. 2 

5. Oprá' ncn) 111 použitím dotácie sú tiež bezhotovostné úhrady zo samostatného bankového účtu 
prij ímatcľa 

a) na iný úče t príj ímateľa, ak príj ímateľ pred poukázaním dotác ie na samostatný banh.o\) účet 
uhradil / 'lastných finančných prostriedko\ ')·davok na účel určený touto zmluvou. najviac 
'šah. ' sume určenej v tejto zrn ili\ c a naj' iac ' sume takto pou.litých ' lastn)ch linančn)ch 
prostricdh.o', 

Lflkon č U 1/2002 '/„ 1 . o učlO\lllCl\C v 1ncn1 neskorších prctlp1>n' 
lai.on č W 112012 Z / o obmct11cn1 plaucb v hot1wo:.u 
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b) na učct inej osob). ak táto je pr iam) 111 rca 1 i1:ítoro111 úče l u určeného 'v .1.111 Iu' c, na ktor) bola 
dotúcia poskytnutá (ďa lej len ,.priam) rca 1 i1átor„). V takom prípade je prij ímatcľ P°' inn) 
u1al' oriľ s priamym rea lizútorom sa111u:.lllt11li 1111 luvu a určiť v nej podrnicnk) a účel pou/itia 
'crej nych prostriedka'. 

6. Dotáciu nie je možné použ iť na 

a) úhradu dane L pridanej hodnOt) (ďalej len .. DPI n pr ijíma teľa alebo inej pr{I\ nickej osoh) 
alebo ľ}zickej osoby, ktorá je priam) m rea li.t.:átorom, a ktorá je platiteľom DPI 1 a má núrok 
na odpočítanie z vlastnej daiíovej povinnosti, 

b) úhradu ;úväzkov z predchádzaj úcich rozpoč tových rokov, 

c) n:ťundáciu výdavkov uhradených v predchúcL!:ajúcich rozpoč tových rokoch, 

d) spl:ícanie U\ erov, pôžič ick a úroko' / posk) tnut)·ch úverov a prijatých pô/ičiek. 

e) úhradu \)davko\ . ktoré nie sú' sú lade s úče lom určeným touto Lllllll\ou, 

f) v)'davk) spojené s pohostením, občcrst\cním a da rmi , 

g) pohonné hmoty, 

h) bc/nc V) da' k) 

i) pnspevk) na starobné dôchodka\ é sporenie. 

j) pnspcvk) na doplnkové dôchodkové sporenie. 

7. Prij ímateľ sa 1aväzuje, že vo všetkých Oí'nú1neniach, publ ikác iách a pri i nľormovaní o SVOJCJ 

činnosti, na ktorú bo la poskytnutú dotácia podľa č l. l tej to zml uvy a pri spoločenských akciúch 
konaných v súvislosti s touto č innosťou alebo inej jej propagácii (napr. tlač materiálov, po1vánok 
a pod.) výs lo'vne uved ie, že tieto činnosti boli fi nancované z dotácie Ministerstva školstrn. vedy, 
v)sku111 u a športu Slovenskej repub li k). 

8. Prijímateľ je po'v in ný v termíne do 12. 3. 202 1 odviesť na účet posk) tO\ a teľa č. SKS 1 5600 0000 
0044 0503 0003 výnosy z dotácie poskytnutej na zákl ade tejto Lmluvy a 1.:árO\ ctí 1.aslať 
posk) lo'vateľc)\ i písomné oznámenie o v)škc sumy výnosov z dotác ie. 

9. Prijímateľ sa Laväzuje, že v termíne do 24. 3. 202 1 pred loží poskytovatcľo'vi 'YÚČto\anie 
posk) ttHttej dotácie podpísané štatutárnym organom. Vyúčtovan ie mus í obsahovať najmä 
a) '1.:cnc ')hodnotenie plncn ia účelu, 
b) súpis reali.t.0vaných činností s vyčís lením použit)ch finančných prostriedka\, 
c) kópie pnslušnej dokumentácie preukazujúcej použitie finančných prostriedkov. 

Riadne a , · ča sné vyúč t ovan ie poskytnutej dotúcie je jednou z podmienok pre poskytnutie dotm.:ie 
v nasledujúcom rozpočtovom roku. Spôsob 'yúčtova n ia poskytnutej dotúcie je uveden) ' prílohe 
č. 1. 

Nepou/ité prostriedk) dotácie je prijímateľ pc)\ inný beL. zbytočného odkladu vrátiť najneskôr do 
12.03.2021 na účet poskytovate ľa č. SK51 5600 0000 0044 0503 0003 O Hátení nepou/itých 
prostriedkm dotácie je pr ijímateľ povinn) posiaľ poskytovateľov i písomné owúmenie. 

1 O. Prijímateľ u11101ní poskytovateľov i vykonať kontrol u použitia dotácie podľa osobitného predpisu' 
a za\ii1ujc sa byť súč inný pri vykonávanej kontrole. V prípade, l.e prijímateľ nebude súč i nný 

pri '}konil\ a nej kontrole, vznikne poskytovateľov i nárok na zaplatenie zmlll\ nej pokul) 'o' ýške 
od 300 Ll lR do 2 OOO EU R. Výška pokuty bude záv isieť od závainosti porušenia tmili\ nej 
pov innosti prijímate ľa. 

' / iii-on c 35720 15 '/. / 11 linančnCJ kontrole a audite a o 1111cnc a doplnení nicktor}·ch 7{lkono' v 111c111 nc>l.oršid1 prcdp1so' 

.., 
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Čl. 4 
~ankc ic 

1. Prijímateľ je pov inný dod ržiavať ustano\\:nia 1.úkona č. 523/2004 Z. z. o ro;-počtO\ ých pravidlách 
verejnej spréÍ\ y a o zmene a dop lnení niektorých zákonov v zncn í neskorších pred pi so\ 
a po' innost i. ktoré mu vyplývajú z tej to zmlu vy. Porušenie ustanO\ en í tejto zmluvy alebo 
Ll\edeného dtkona sa považuje za porušenie finančnej di sciplíny a sú s ním spojené sankcie 
uvedené v § 31 zákona č. 523/2 004 z. z. o rozpočtových pravid lách verejnej správy a o Lmcne 
a doplnení niektorých zákonov v znen í neskorších predpisov. 

2. Zm luvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie pov inností zo strany prijímateľa podľa č l. 1 a/ 
3 tejto zm lu\) sa považuje za podstatné porušenie zm lu vy. V prípade, ak prijímateľ poruší 
akúkoľvek / povinností podľa čl. 1 až 3 tejto zm luvy, j e poskytovate!' oprávnený od 1.111l uv) 
odstúpiť v sú lade s č l. 5. 

Č l. s 
Trva nie n zánik zmluvy 

1. Táto 1.1nlll\ a sa u.Latvára na dobu určitú, a to do dňa, kedy poskytovateľ schváli \ yúčtovanie 
li nančn) ch prostri edkov vyhotovené prijímate ľom pod l'a zml uvy . 

2. /.mlll\ né s1rany sa dohodli, že tá to Lm lu va zaniká: 
a) uply11ut1 111 dob), na ktorúje u1.avrctá, 
b) písomnou dohodou zmlu vných strán. 

3 . V prípade /aniku zmluvy pod ľa bodu 2. písm. b) tohto člá nku zm lu vy je prijíma teľ povinný 
bez 1.bytočného odkladu po zániku zmlu vy vrátiť poskytovateľov i nepoužité prostriedky na účet 
poskytovateľa č. SKS l 5600 0000 0044 0503 0003. O vrátení nepouž itých prostri edkov je 
prij ímateľ dotácie pov inný pos lať poskytovate ľovi písomné oznámeni e. 

Čl. G 
Záverečné usta novenia 

1. Ah.ékol\ch. 1.meny na strane prijímateľa, najmä zmena kontakt ných údaj ov. štatu tá rneho organu , 
samostatného bankového účtu a pod„ je prij ímateľ povinn)' do 5 dní odo diía vzn iku zmeny 
písomne oznám i ť poskytovateľov i. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopÍiíať túto zmlu vu možno len po vzájomnej dohode 
zm luvn)ch strán formou oč í sl ovaných písomných dodatkov, ktoré sú neoddel iteľnou súčasťou 
tejto 1.m I LI\ y. 

J. Vzťahy medzi /nllu\ n)1 rni strana mi , ' yslovenc neupravené v tejto zm lu \ e. sa riadia príslušn),rn1 
ustanmeni ami dth.ona č. 597/2003 Z. /.. o financovaní základn)eh ;kôl, stred ných škôl 
a ško lsh.)·ch zariadení v znení neskorších predpisov, .lákona č. 6 1/2015 Z. /. o odbornom 
'/Clcl;í,·aní a príprave a o zmene a doplnení nich.tor)'ch predpisov v znení zúkona č. 209/2018 L. z„ 
zúkona č. 523/2004 Z. z. o rozpočto\'ych prm idláeh verej nej spr<Í\') a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorš ích predpisov a cľal š ími právnymi predpismi. 

4. Neodde liteľnou s účasťou tejto zmluvy sú Príloha č . 1 a Príloha č. 2. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v troch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise dve 
vyhotovenia dostan e poskytovateľ a jed no vyhotove nie dostane prijímate!'. 

6. Zmlu vné st rany po prečítaní tejto zmlu vy V) hl asujú , že jej obsa hu poroLume li. a tento mdpm·edá 
skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájom ného súhlasu ju podpisujú. 
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7. Táto Lmlu va nadobúda pl atnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a úč i nnosť dr'íom 
nasledujúci 111 po dni jej zverejnen ia na webovom síd Ie poskytovateľa . 

Prílohy 

Príloha I'.:. 1 - Všeobecné usmernenie pre vyúi:to\ ani~ pnsk) tn utej dotácie mi rok 2020 
Príloha č. 2 - Rozpočet 

V Dubnici nad Váhom, diía 
---=-~ 

04.01.2021 ~ E S 'f 

Za poskytovateľa: 

Mgr. 1ria Balúžová 
Vedúca odd. školstva a 
Školského úradu 
Na základe poverenia primátora mesta 
Zo di1a 04.0 1.2021 

5 

V Dubnici nad Váhom, d1ia 
04.01.2021 

Za prijímntcľa : ZAt<LA"NA SKOLA 

RN.Dr. Jana ilrgová 
riaditeľka ZŠ s MŠ C l 32 

GDPR



Príloha č. 1 

Všeobecné usmernenie pre vyúčtovanie poskytnutej dotácie na rok 2020 

Vecné Y) hodnotenie poskytnutej dotúcic predstavuje stručn) slo' n) popis prínosu 
dotácie pre rn1' oj výchovy a vzdelúvania. 

Finančn (· zúčtovanie predstavuje ro1.pi-; (prehľad) jednot li vých druhov výda\'kov, 
na ktore bola dotácia a spoluúčasť skutočne pou7itá - a to v zmysle schv~lleného rozpočtu, 
ktorý je súčasťou zmluvy s Ministerstvom ško lstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. 

V prípade zostatku finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie, je potrebné tento 
vráti ť na účet poskytovateľa a zé:Íro\ e11 prijímateľ dotácie je povinný poslať písomné 
oznámenie o vrútcní nepoužitých finančných prostriedkov. 

Prijímateľ dotácie môže finančné prostriedky čerpať len na rea liz~1ciu účelu určeného 

v zmluve a to z dotačného účtu, ktorý je uvedený v zmluve. 

Jednotlivé položky vyúčtovania dotácie musia byť podložené kópiami účtovných 

dokladov (faktúry) vzťahuj úc ich sa na konkrétne výdavky - použitie dotácie, ako aj kópiami 
účtovných dokladov o ich zaplatení (bankové výpisy). Originály sú arch ivované u prijímateľa 
dotácie. 

/.úrO\ e11 Vús upozornuJeme na skutočno~ľ. že je potrebné dodr/.aľ i termín použitia 
doh1cie LI\ eden) v zmluve o poskytnutí dotúcic. 

K linančnému zúčtovaniu je potrebné priložiť aj kópiu výpisu z účtu a to: 
- príjem dotácie na účet príj ímateľa. 

Celkové vyúčtovanie poskytnutej dotácie musí byť do ložené písomným prehľadom 
jednotlivých výdavkov vzťahujúcich sa k čcrpaniu dotácie podl'a priložene j tabul'kv 
k vyúčtovaniu finančnej dotácie, ktorá je súčasťou tohto usmernenia. 
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Vyúčtovanie finančnej dotácie 

Názo\ projátu: 

Predkladateľ: 

porndové čís lo 
111-cdmct finančnej 

opcnícic 

-

Spolu 

Dot:ícia 

Rcmlicl 

Prílohy: 

Kópie ÚélO\ll)ch dol-. ladov 
(bank o') v) pís. fäktúr)) 

čís lo dol.ladu d:ítu111 úhmdy 

V ..... „ ... „ ... „ . . „ ........ „. „ „„ ...... „ .. dr'ta .. „ ... „ ...• „.„ ..•. „ .. „. „„ „ . ... „„.„ 

Podpis : :-. ,h úlil· 
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dodávateľ 

l\Jdpi~ " pľl: Í<lli-.d 

prijíni<Hľ1"t d<ll:tľic· 

Strana č.: 

s uma ' ( 



Príloha č. 2 - Rozpočet: 

N~zov 1:0Jožky 
ZS s MS CI 32 

Popis 

Varný kotol Príkon: 18 kw/230V 
Gastro 1 lall KG Rozmer: 90x90x90 
150-0 po zľave Výrobca: GastroHaa l(SR) 
25%+ rnontú ž + Prevedenie : plynové bez komína 
dovo;: Okrúh ly duplikátor 

Ná klady celkom 

8 

Náklady v€ 
MSVVaS Iné 

SR zdroje 
spolu 

4 300,00 0,00 4 300,00 

4 300,00 0,00 4 300,00 

riaditeľk a ZŠ s MŠ Cl 32. 
Dubnica nad Vúhom 
prijímateľ dot úc ic 

GDPR




