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Zmluva č. 2s12021 OddŠ 
o poskytnutí dotácie v roku 2020 

(ďa l ej len „zm 1 uva") 

medzi zmluv11)·mi stranami: 

Poskytova tel' dotácie: 

Mesto Dubnica nad Váhom 

zastúpené: 

sídlo: 

IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
IBA : 

Mgr. Mária Balážová, vedúca oddelenia školstva a školského úradu, na 
základe poverenia primátora Mgr. ct Mgr. Petra Wolfa, zo dňa 04.01.2021 
Mesto Dubnica nad Váhom. Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom 

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

(ďa lej len „posk) tovateľ'") 

a 

Prijímateľ dotácie: 

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom 

zastúpené: 
síd lo: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Mgr. Marta Bardym á, riadi t cľ!..a škol) 
Zák ladná škola s materskou školou, Pod hájom 96 7. Dubnica nad Váhom 

35678119 
2020979807 

bankové spojenie : Prima banka, a.s. 
IBA : 
registrácia: 

(ďa lej len „prijímate!'") 

SK54 5600 0000 0044 9752 100 1 

(pre „poskytm ate ľa·' a „prijímateľa" ďa l ej v zmluve spolu len „zmluvné strany") 
Čl. J 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto 1.111 luvy je Lá väzok poskytovateľa poskytnúť prij ímatel'ovi úče lovo viazanú dotáciu ' 
roku 2020 vyplývajúcu zo zm luvy uzatvorenej medzi Ministerstvom škol stva. vedy. v)skumu a 
špo1tu Slm ens!..cj republi ky a Mestom Dubnica nad Vúhom o poskytnut í dotác ií podľa ~ 6c ods. 13 
Lákona č. 597 '2003 Z.z. o linancovaní 1.á!..ladn~ ch škôl. stredných škô l a školsk)ch ,i;ariadení ' 1.ncní 
neskorších prcdpi-;ov- zlepšenie vybavenia škols!..ej _jedúl ne v základných a strcdn)·ch 51..o lách v roku 
2020. 

Čl. 2 

Výška dotácie a účel jej použitia 

1. Poskytovateľ poskytne v roku 2020 prijímateľovi dotác iu: 



vo 'ýške: 

slovom: 
z toho: 

kapitálové \ ýdavky 

S 000,00 EUR 

päťtis íc eur 

S 000,00 EUR 

účel, na ktor! <>a dotácia poskytuje : 1lepšenie '! ban:n ia školskej jedálne 
stredn)·ch ško lúch 

Čl.3 
Práva a povinnos ti zmluvných strán 

1ákladn)ch a 

1. Poskytova teľ poskytne prij ímateľovi dotáciu výlučne bezhotovostne na samostatný bankový účet, 
ktorého majiteľom j e prijímateľ, zriadený na veden ie prostriedkov poskytovan)ch LO štá tneho 
rozpočtu ll\edený v záh laví tej to zmlu\ ) (ďa l ej len „samostatný bankový účer'), najneskôr do 20 
pracov nych dní po obdržaní finančných prostriedkov na účet mesta O poukáLaní dotácie zašle 
poskyto\ ateľ prijímateľov i písomné oznámenie. 

2. Prijímateľ sa Laväzuje použiť dotáciu výlučne na úče l určený touto zmluvou podľa čl. 2 bod 1. 
Prijímateľ zod povedá za účelné, hospodárne, účinné a efektívne použitie dotácie a jej riadne 
vedenie v účtovníctve. 1 Prijímateľ je povinný v iesť účtovnú evidenciu na jed inečných 
analytických účtoch financovaných činnost í uvedených v čl. 2. 

3. Zmluvné strany sa dohodl i, že dotáciu možno použiť na oprávnené výdavk), uhradené v období 
od dátumu podpis u tejto zmlu vy obidvoma zmluvnými s tranami do 28.2.2021 . 

4. Za oprú\ nené použitie dotácie sa po' a/uje beí'hotovostn)1 prevod finančn)·eh prostriedko\ 
za účelom úhrady oprávnených nákladO\ na účel určený touto Lm luvou. Za opr{I\ nené použitie 
dotácie sa považuje aj hotovostná operúci a 'ykonaná v nevyhnutnom a odôvodnenom rozsahu 
za úče lom úhrady oprávnených nák lade\ účelu určeného tou to Lmluvou ' rozsahu podľa 
osobi tného Lákona. 2 

S. Op rá\ neným použitím dotácie sú tiež beLhotovostné úhrady zo samostatného bankového účtu 
prijímateľa 

a) na in)' účet prijímate ľa , ak prijímateľ pred poukázaním dotácie na samostatný banko\.) účet 
uhradi l / vlastných finančných prostriedkov výdavok na účel určen)1 touto zmluvou, naj' iac 
však v sume určenej v tejto zmluve a najviac v sume takto použit)·ch vlas111)1ch finančných 
prostriedkov, 

b) na účet inej osoby, ak táto je priamym realiLátorom účelu určeného \ zmluve, na ktor) bola 
dotácia poskytnutá (ďalej len „priamy realizátor·'). V takom prípade je prijíma teľ povinný 
uLa tvoriť s priamym rea lizátorom samostatnú zmluvu a určiť v nej podmienky a úče l použitia 
verej ných prostriedkov. 

6. Dotáciu nie je možné po užiť na 

a) úh rad u dane z pridanej hodnoty (ďalej len .,DPI I") prijímateľa alebo inej préÍ\ nickcj osoby 
alebo f) 1.ickej osoby, ktorá je priam) m realid1torom, a ktorá je platiteľom DPI 1 a má núrok 
na odpo(:nanie z \ lastncj dai'lovej pm innosti. 

b) úhradu 1avii/kov /. prcdchádz.ajúcich rn1počtm )ch roko'. 

c) reľumlúciu výdavkov uhradených \. prcdchúdLajúcich rozpočtových rokoch, 

'Zakon č. 43112002 Z. / o účtovníctve v z11cn1 neskorších predp1:.ov 
2 Zákon č. 39.J/2012 Z. / o obmedze111 platieb ' hotovosti 
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d) splácanie úvero\, pôžičiek a úrokov L posk) tnut)ch úverov a prijat)ch pôžičick. 

e) úhradu V)davkov, ktoré nie sú v sú lade s účelom určeným touto zmluvou, 

t) v)tl<I\ ky spojené s pohostením, občerstvením a darmi, 

g) pohonné hmoty, 

h) be/né výdavky 

i) príspevky na starobné dôchodkové sporen ie, 

j) príspcvk) na doplnkové dôchodkO\ é sporen ie. 

7. Prij11natcľ sa /<näLt1je, /c vo všctk)·ch n111.a1111:11iach, publikáciách a pri inforrnO\ aní o S\ 'OJCJ 

činno-,t i . na ktorú bola poskytnutá dotácia pod ľa čl. 1 tejto zmlu\) a pri spo ločcnskych akciách 
konanych \ súv islosti s touto činnosťou alebo inej jej propagácii (napr. tlač materiálov, poLvúnok 
a pod.) v)slo\ ne uvedie, že tieto činnosti boli financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej repu bi iky. 

8. Prijímateľ je povinný v termíne do 12. 3. 2021 odv iesť na účet poskytovateľa " .:: ' - · 
l: výnosy / dotácie poskytnutej na základe tejto /tn lu \) a 1<irm eii /aslať 

posk;. tmateľo' i písomné OLnámcni e o\ ýškc sLll11) ')'nosov z dotácie. 

9. Prijímateľ sa Laväzujc, že v termíne t• '"'' 1 „02 1 predloží posk)lO\ateľo'i V)Úč to\anie 

posk) tnutcj dotúcic podpísané štatutárnym orgánom. Vyúčtovanie musí obsahovať najmU 
a) \'ecné vyhodnotenie plnenia úče l u, 

b) súpis realizovaných č inností s vyčíslením použitých finančných prostriedkov, 
c) kópie príslušnej dokumentácie preukazujúcej použitie finančných prostriedkov. 

Riadne a včasné vyúčtovanie poskytnutej dotácie je jednou z podmienok pre poskytnutie dotácie 
v nasledujúcom rozpočtovom roku. Spôsob ' yúčtova nia poskytnutej dotácie je uvedený v prílohe 
č. 1. 

Ncpou1ité prostriedky dotácie je prijímateľ pm inný bez zbytočného odkladu v rát i ť najneskôr do 
'n " na účet poskytovateľa . . O' rútc n1 ncpou/itych 

prostricdk~l\ dotácie je prijímateľ po' inn;. pu:-.l aľ puskyto,atcľovi píson111~ o/númcnie. 

1 O. Prijímateľ umo.lní poskytovateľovi vykonať kontrolu použitia dotácie podľa osobitného predpisu' 
a zaväzuje sa byť súčinný pri vykonávanej kontrole. V prípade, že prijímateľ nebude súčinný 
pri V) konúvancj kontrole, vznikne poskytovate ľov i ná rok na zaplatenie zm luvnej pokuty vo výške 
od 300 EUR do 2 OOO EUR. Výška pokuty bude závisieť od závažnosti porušenia Lm lu vnej 
pov innost i prijímateľa. 

Č l. -t 
Sa nkcie 

1. Prijímateľ je povinný dodržiavať ustanoveni a zákona č. 523/2004 Z. L.. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a PO\ innosli, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluv) . Porušenie ustanovení tejto /.mluvy alebo 
uvedeného tákona sa považuje za porušen ie finančnej disciplíny a sú s ním spojené sankcie 
uvedené ' § 31 zákona č. 523/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znen í neskorsích predpisov. 

l:al..on c 35712015 L 1 <> linancn<:J 1..ontrok a auduc a o 1111.:n,· a d11plnc111 111d.torych lill..0110\' 1ncni n.:,i..,>r:\1d1 prcd1>1'0' 
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2. Zmlu vné strany sa dohodli, že akékoľvek poru šenie pov in ností zo strany prijímatcl'a podľa čl. 1 

až 3 tejto Lml uvy sa považuje za podstatné porušeni e zmluvy. V prípade, ak p1 ijímatcľ poru ší 
akúkoľvek z pov inností podľa č l. 1 až 3 tej to zmluvy, je poskytovateľ oprávnený od Lml uvy 
odstúp i ť v sú lade s č l. 5. 

Čl. 5 
Trvanie a zánik zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú . a to do dň a, kedy poskytovateľ schváli vyúčtovan ie 

fi nančných prostriedkov vyhotovené prijímate l'om pod ľa zmluvy. 

2. Zmlu' né strany sa dohodli, že táto zm lu va 1aniká: 
a) upi) nutím doby, na ktorú je uzavretá. 
b) pbo11111ou dohodou zmluvných strún. 

3. V prípade z.ániku zml uvy podľa bodu 2. písm. b) tohto č lánku zmlu vy j e prijímate !' po" inn)· bez 
zbytočného od kl adu po zániku zmlu vy ' rá tiť poskytovateľov i nepoužité prostriedky na účet 

poskytovate ľa č. ~"- 5 1 5600 0000 00.+ 050 ~ >001 . O vrátení nepoužitých prostriedkov je 
prijímateľ dotácie pov inný pos lať poskytovate ľov i písomné oznámenie. 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

1. Akékoľvek zmeny na strane prij ímate ľa, naj mä zmena kontaktných údajov, štatutárneho orgánu, 
samostatného bankového účtu a pod., j e p rij ímateľ povinný do 14 dní odo dňa vzni ku zmeny 
písomne oznám iť poskytovateľov i . 

2. Zm luvné <;trany sa dohod li, že meniť a dopÍlíaľ túto zm lu vu možno len po vzájomnej dohode 
Lmlu\ n)ch strán fo rmou očís lovaných písomnÝch dodatkov, ktoré sú neoddeliteľnou s účasťou 
tejto 1111luv~ . 

3. Vzťah) 111cd1.i zmluvn) mi stranami . vyslovene neupravené v tej to zmlu ve, sa ri adia príslušnými 
ustanoven iami zákona č. 597/2003 Z. z. o fi nancovaní zák lad ných škôl, stredných škôl 
a školských zar iadení v znení neskorších predpisov, zákona č . 6 1/20 15 Z. "/. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene a dopl není niektorých predpisov v znení zákona č. 209/20 18 Z. z., 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dop lnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďa l šími právnymi predpis mi. 

4. Neodde liteľnou súčasťou tejto zm lu vy sú Príloha č. 1 a Príloha č. 2. 

5. ľáto Lllllll\ a je vyhotovená v troch originúlnych rovnopisoch, z ktorých po podpise dve 
vyhoto\cnia dostane poskytovate!' a j edno V) hotovcnie dostane prijíma te ľ. 

6. Zmlu vné strany po prečítaní tejto zmlu vy vyhl asujú , že jej obsahu porozumeli, a tento zodpovedá 
skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú. 

7. Táto Lmluva nado búda platnosť dňom podpisu obidvoma zmlu vnými stra nami a účinnosť d1'íom 
nas leduj úci m po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytova teľa. 
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Prílohy 

Príloha č. 1 - Všeobecné usmernenie pre vyúčto\·anic poskytnutej dotácie na rok 2020 
Príloha č. 2 - Rozpočet 

V Dubnici nad Váhom, dt'ía 
04.01.202 1 
Za poskyto\ ate ra: 

Mgr. Mária 8 ' azová 
Vedúca odd. skolstva a 
Školského úradu 
Na základe po\crcnia primátora mesta 
zo dt'ía 04.O1.2021 
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V Dubnic i nad Váhom, dňa 
04.01.2021 

Za prij ímateľa : 

Mgr. Matta BardyO\ i 
r iaditeľka ZŠ s MŠ Po ájom 967 

GDPR

GDPR



Príloha č. l 

Všeobecné usmernenie pre vyúčtovanie poskytnutej dotácie na rok 2020 

Vecné vyhodnotenie poskytnutej dotácie predstavuje stručný slovný popis prínosu 
dotácie pre ľOI.\ oj výchovy a vzdelávania. 

ľinančn é zúčtovanie predstavuje ro1.pis (prehľad) jednotlivých druho\ výdavkov, 
na ktoré bola dotácia a spoluúčasť skutočne použitá - a to v zmysle schváleného rozpočtu, 
ktorý je súčasťou zmluvv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republikv. 

V prípade zostatku finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie, je potrebné tento 
vrátiť na účet poskytovateľa a zároveň prijímateľ dotácie je povinný poslať písomné 
oznámenie o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov. 

Prijímateľ dotácie môže finančné prostriedky čerpať len na realizáciu účelu určeného 
v zmluve a to .1. dotačného účtu, ktorý je uvedený v zmluve. 

Jednotlivé položky vyúčtovania dotácie musia byť podložené kópiami účtovných 

dokladov (faktúry) vzťahujúc i ch sa na konkrétne výdavky - použitie dotácie, ako aj kópiami 
účtovných dokladov o ich zaplatení (bankové výpisy). Originály sú archivované u prijímateľa 

dotácie. 

Záro\ d1 Vás upozori1ujeme na skutočnosť. že je potrebné dodržať i termín použitia 
dotácie U\\!(icn) v zmluve o poskytnutí dotúcic. 

K finančnému zúčtovaniu je potrebné priložiť aj kópiu výpisu z účtu a to: 
- príjem dotácie na účet prijímateľa. 

Celkové vyúčtovanie poskytnutej dotácie musí byť doložené písomným prehľadom 
jednotlivých výdavkov vzťahujúcich sa k čcrpaniu dotácie podľa priloženej tabuľky 
k vyúčtovaniu finančnej dotácie, ktorá je s ú časťou tohto usmernenia. 
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Vyúčtovanie finančnej dotácie 

Náw• prnjektu: 

Predkladatcľ : 

poniclové č ís lo 
p re d me t fina nčnej 

opc r.ície 

Spolu 

Do t;í cia 

Ro:alie l 

Prí lohy : 

Kópie [rčtovn~eh dokladov 
(banko\> 1)pis. H.ti-.tur)) 

čís lo clold achr d:íturn úh m dy 

V ... „ ...... „ ....•... „ .... . .... . .... .. .. . ..•. . .. dňa ... „ ...•....•..... . ... . ....... . . . „ .. .. „.„. 

Podpis: Sd11úlil: 

7 

do dáva tel' 

Podpis a pečiatka 

prijí1Tk1tel"a dotúcie 

Strana č .. 

s uma v C 



Príloha č. 2 - Rozpočet: 

~ázov yoložky 
ZS s MS Pli 967 

Elekt rická 
tc plO\/du~néÍ rura 
9xGl\'.2 1. 
trojkomor1l\ á 1 

KROIVlF'I 
OOO.Pl -3, 1 

Eltktricka 
teplo' /du;nú rúra 
9xGl\21 l. 
troj ko1 rn irova 
KROMC ľ. 

000.PL-3/I 

Náklady celkom 

Náklady v€ 
Popis MSVVaS Iné 

spolu 
SR zdroje 

Elektrická teplovzdušnú rúra 9xGN2/l, 3 953,00 0,00 3 953,00 

troj komorová 000.Pl>Jľľ. Elektrické 

teplovzdušné rúry sú určené na prípravu 

širokej škály pokrmov. Komora rúry má 

veľkosť GN 2/ l. Rúra neobsahuje plechy 

GN. 

Elektrická teplovzdušnú rúra 9xGN2/ l, 
1 047,00 2 906,00 3 953,00 

troj komorová 000.PE-3/T. Elektrické 

teplovzdušné rúry sú llľČCné na prípravu 

širokej šká ly pokrmov. Komora rúry má 

\'C ľkosť GN 2/ 1. Rúra neobsahuje plechy 

GN. 
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s 000,00 2 906,00 7 906,00 

Mgr. Marta 8 ' dyová 
riaditeľka ZŠ s MŠ od héÍjom 967, 

Dubnica nad Váhom 
podpis prijímateľa 

GDPR




