
Číslo z registra zmlúv Ú PSK:
149/20 l 8/0RR

ZMLUVA
O poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

č. 149/2018/0RR

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, v spojení s ust. § 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako
"Zmluva")

1 Zmluvné strany

1.1 Poskytovateľ
názov:
sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
banka:
bežný účet - IBAN:
príjmový účet - IBAN:

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2,08001 Prešov
37870475
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK
Štátna pokladnica, Radlinského 32,81005 Bratislava
SK54 8180 0000 0070 0051 9082
SK94 81800000007000519138

(ďalej aj ako Poskytovateľ alebo PSK)

1.2 Prijímateľ
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
banka:
bežný účet - IBAN:
Štatutárny orgán:

Inovačné partnerské centrum, záujmové združenie právnických osôb
Hlavná 139,08001 Prešov
45734348
2023550276
Nie je platca DPH
Prima banka Slovensko, a. s. , Hlavná 117,08001 Prešov
SK36 5600 0000 0088 8063 2001
doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD., riaditeľ

(ďalej aj ako Prijímateľ alebo aj [PC)

(Poskytovateľ a Prijímateľ ďalej aj ako Zmluvné strany)

2 Úvodné ustanovenia

2. 1 Prijímateľ Inovačné partnerské centrum, záujmové združenie právnických osôb, je
založené podľa príslušných ustanovení § 20f a nasledujúcich ustanovení Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov. Zakladajúcimi členmi združenia sú Prešovský
samosprávny kraj, Prešovská univerzita v Prešove a Agentúra regionálneho rozvoja
Prešovského samosprávneho kraja, ktorí založili toto záujmové združenie právnických
osôb písomnou zakladateľskou zmluvou združenia dňa 07.06.2010.

2. 2 Poskytovateľ poskytuje dotáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 zákona NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon O rozpočtových
pravidlách US) a v súlade s bodom A.l.l.uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 18/2018
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schváleného dňa 5.3.2018. Dotácia sa poskytuje Prijímateľovi vo verejnom zaujme
a v prospech rozvoja inovácií cestovného ruchu v rámci Prešovského kraja.

2. 3 Finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto Zmluvy sú verejnými prostriedkami
a na ich poskytnutie a použitie sa vzťahujú ustanovenia zákona NR SR Č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o rozpočtových pravidlách VS) a
ustanovenia zákona NR SR Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3 Predmet zmluvy

3. 1 Touto Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi finančné prostriedky formou
účelovej dotácie z rozpočtu PSK a to na zabezpečenie financovania projektu
"Svätomariánska pút' ("Svetlo z východu")", v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-
Slovensko a to vo výške a za podmienok stanovených v tejto Zmluve.

3. 2 Prijímateľ sa zaväzuje Poskytovateľom poskytnuté finančné prostriedky použiť v súlade
s účelom poskytnutia finančných prostriedkov dohodnutým v čl. 4 tejto zmluvy, rešpektujúc
najmä podmienky stanovené touto Zmluvou ako aj inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje Poskytovateľovi hodnoverne preukázať použitie
poskytnutých finančných prostriedkov v súlade s účelom ich poskytnutia a v súlade s inými
podmienkami vyplývajúcimi z obsahu tejto Zmluvy a z iných súvisiacich všeobecne záväzných
právnych predpisov.

4 Účel a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov

4. 1 Základným účelom tejto Zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov
Poskytovateľom Prijímateľovi na financovanie projektu "Svätomariánska púť ("Svetlo
z východu")", v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

4.2 Poskytovateľ poskytuje zo svojho rozpočtu Prijímateľovi finančné prostriedky vo forme
dotácie v celkovej výške 250 000,00 EUR (slovom: dvestopäťdesiattisíc EUR).

4. 3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky Prijímateľovi bezhotovostne
podľa bodu 4. 2 tejto Zmluvy v dvoch tranžiach, na bežný účet Prijímateľa uvedený
v záhlaví tejto Zmluvy a to nasledovne: prvá tranža vo výške 170 000,00 EUR (slovom:
stosedemdesiattisíc EUR) splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
Zmluvy a druhá tranža splatná do 30. Septembra 2018, na základe písomnej požiadavky
Prijímateľa adresovanej na Odbor financií PSK do 15. septembra 2018, vo výške
vypočítanej na základe predpokladanej potreby financovania projektu do 21. decembra
2018, nie však viac ako 80 000,00 EUR (slovom: osemdesiattisíc EUR).

4. 4 Prijímateľ prijíma dotáciu podľa bodu 4. 2 tejto Zmluvy bez výhrad v plnom rozsahu
a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

5 Podmienky použitia dotácie a povinnosti Prijímateľa dotácie

5. 1 Dotácia je účelovo viazaná. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na účel dohodnutý
v bode 4. 1 tejto Zmluvy.
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5. 2 Prijímateľ je oprávnený dotáciu na dohodnutý účel použiť takto:
a) do 31. decembra 2018, ak bol bežný transfer poskytnutý do 31. júla 2018,
b) do 31. marca 2019, ak bol bežný transfer poskytnutý po 1. auguste 2018.

5.3 Výnosy z poskytnutých prostriedkov po odrátaní poplatkov za vedenie účtu (okrem poplatkov za
založenie a zrušenie účtu) sú podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. príjmom
rozpočtu PSK. Prijímateľ je povinný odviesť na príjmový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví
tejto zmluvy kladný rozdiel medzi výnosmi a poplatkami za vedenie účtu najneskôr do 10. apríla
2019.

5.4 Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi písomne v lehote uvedenej v bode 5. 3 tejto
Zmluvy nielen informáciu o platbe výnosov, ale aj informáciu o tom, že výnosy nevznikli.

5.5 Prijímateľ je povinný pri použití dotácie dodržať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť
ich použitia v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. Prijímateľ je povinný
pri použití dotácie postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákona č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

5.6 Prijímateľ je povinný o poskytnutej dotácii viesť účtovnú evidenciu v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov(ďalej len "zákon č. 431/2002
Z. z.").

5. 7 Prijímateľ je povinný uchovávať účtovnú dokumentáciu týkajúcu sa poskytnutej dotácie
v zmysle § 35 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5. 8 Prijímateľ nesmie bez súhlasu Poskytovateľa previesť dotáciu na iný účet ako účet, na ktorý mu
bola Poskytovateľom poskytnutá. Prijímateľ bude čerpať dotáciu z účtu, na ktorý mu bola
Poskytovateľ om poskytnutá.

5.9 Poskytovateľ bude akceptovať aj výdavky, ktoré Prijímateľ vynaložil pred účinnosťou tejto
Zmluvy, avšak výlučne vtedy, ak boli vynaložené v roku 2018 na úhradu výdavkov na činnosti
súvisiace s realizáciou projektu podľa bodu 4. 1 tejto Zmluvy.

5. 10 Ak Prijímateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu uvedenú pod bodom 4. 2 v termíne podľa
bodu 5. 2 tejto Zmluvy je povinný jej nevyčerpanú časť vrátiť Poskytovateľovi, a to
nasledujúcim spôsobom:

a) na bežný účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ak dotáciu alebo jej
časť vracia do 31. decembra 2018, alebo

b) na príjmový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, ak dotáciu alebo jej časť
vracia v čase od 1. januára 2019 do 10. apríla 2019.

5. 11 Prijímateľ je povinný umožniť Poskytovateľovi vykonať vecnú kontrolu, finančnú kontrolu na
mieste alebo audit hospodárenia s poskytnutou dotáciou podľa zákona č. 357/2015 Z. z.

5. 12 Použitie dotácie podlieha podľa § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. povinnému ročnému
zúčtovaniu s rozpočtom PSK, ktorého spôsob určuje Úrad PSK. Poskytovateľ je povinný o
spôsobe vykonania zúčtovania s rozpočtom PSK písomne informovať Prijímateľa, a to pred
overením účtovnej závierky PSK za rok 2018 audítorskou spoločnosťou.
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6 Vyúčtovanie dotácie

6. 1 Prijímateľ je povinný vykonať vyúčtovanie použitia dotácie a toto vyúčtovanie doručiť
Poskytovateľovi, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 5000 €, najneskôr do 20. januára
2019.

6. 2 Vyúčtovanie poskytnutej dotácie musí obsahovať:

a) informáciu o časovej realizácii a účelovom použití dotácie na činnosti súvisiace s
projektom podľa bodu 4. 1 tejto Zmluvy;

b) kópie originálnych účtovných dokladov označených číslom tejto Zmluvy (účtovný doklad
ako preukázateľný záznam musí obsahovať náležitosti v zmysle § 10 zákona 431/2002 Z. z.
o účtovníctve, pričom za obsahovú správnosť účtovného dokladu zodpovedá Prijímateľ
dotácie) potvrdzujúcich použitie poskytnutých finančných prostriedkov a kópie výpisov
z účtu označených číslom tejto Zmluvy, na ktorý boli poukázané finančné prostriedky
a z ktorého boli uhrádzané výdavky na projekt s použitím poskytnutých finančných
prostriedkov (v príprave hotovostného styku kópie pokladničných dokladov), dokladu
o odvedení výnosov z poskytnutej dotácie a dokladu o vrátení prípadnej nevyčerpanej
dotácie.
Ak je Prijímateľ dotácie registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH)
a môže si uplatniť odpočítanie DPH, táto nie je pri vyúčtovaní dotácie považovaná za
oprávnený výdavok.

6.3 Ak Prijímateľ nepredloží vyúčtovanie dotácie podľa bodu 6. 1 tejto Zmluvy, a to ani na
písomnú výzvu Poskytovateľa o predloženie vyúčtovania dotácie, alebo ak Poskytovateľ zistí
nedostatky v predloženom vyúčtovaní dotácie, je Prijímateľ povinný vyúčtovanie predložiť,
alebo zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov v primeranej lehote určenej
Poskytovateľom.

7 Doručovanie a komunikácia

7. 1 Všetky oznámenia medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa plnenia Zmluvy musia byť
vykonané v písomnej podobe a doručené osobne, elektronicky alebo poštou druhej Zmluvnej
strane podľa tohto bodu.

7.2 Akákoľvek písomná komunikácia medzi Zmluvnými stranami sa na účely plnenia Zmluvy bude
považovať za doručenú v prípade:

a) osobného doručenia prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, po jej písomnom prijatí,
b) doručenia e-mailom.podoručenípotvrdeniaodpríjemcuoprijatí.pričom príjemca nie je

oprávnený vo vlastnom e-maile klientovi odmietnuť odoslanie potvrdenia o prijatí e-mailu,
alebo

c) doporučenej zásielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na potvrdení
o tom, že zásielku nemožno doručiť.

7.3 Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto deň:
a) v ktorom ju táto zmluvná strana odoprela prijať,
b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
c) ktorým bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa odsťahoval",

"adresát je neznámy" alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená
nedoručiteľnosť zásielky.
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8 Spoločné a záverečné ustanovenia

8. 1 Porušenie povinností prijímateľa, okrem povinnosti zadefinovanej v bode 6.1, zadefinovaných
touto zmluvou môže byť sankcionované zmluvnou pokutou vo výške 1000,- € za každé
porušenie. Uložením zmluvnej pokuty nie je dotknutá zodpovednosť prijímateľa za porušenie
finančnej disciplíny podľa rozpočtových pravidiel verejnej správy.

8. 2 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho splnenia záväzkov podľa tejto
Zmluvy, najmä vysporiadania všetkých finančných záväzkov Prijímateľa voči Poskytovateľovi
nie však dlhšie než do 30. Apríla 2019.

8. 3 Záväzky obsiahnuté v tejto zmluve nie je možné previesť na tretie osoby. V prípade zániku
Prijímateľa bez právneho nástupcu je Prijímateľ povinný vopred písomne oznámiť túto
skutočnosť Poskytovateľovi. V prípade zániku Prijímateľa s právnym nástupcom je Prijímateľ

povinný vopred oznámiť aj názov a sídlo svojho právneho nástupcu, na ktorého prechádzajú
záväzky z tejto Zmluvy.

8. 4 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve, sú úplné, pravdivé a
získané v súlade s osobitnými právnymi predpismi. Prijímateľ vyhlasuje, že súhlasí so
spracovaním a zverejnením údajov poskytnutých Poskytovateľovi v rámci činností súvisiacich s
realizáciou dotačného systému Poskytovateľa.

8.5 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi alebo
viacerými účastníkmi zmluvy, rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy. Poskytovateľ
zverejňuje zmluvu na svojom webovom sídle.

8. 6 Práva a povinnosti Zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č.
583/2004 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z. a zákona č. 431/2002 Z. z.

8.7 Ustanovenia tejto Zmluvy možno zmeniť len po vzájomnej dohode Zmluvných strán, a to
výlučne vo forme písomného číslovaného dodatku odsúhlaseného oboma Zmluvnými stranami
ak táto Zmluva neustanovuje inak.

8. 8 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z toho 1 rovnopis zmluvy
je určený pre Prijímateľa a 3 rovnopisy pre Poskytovateľa.

8. 9 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, bez
omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez
akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Prešove, 23.04.2018 V Prešove, 23.04.2018

Za poskytovateľa: Za prijímateľa:

v.r. v.r.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda

Prešovského samosprávneho kraja

doc. PhDr. Peter Dorčák, PhD.
riaditeľ

Inovačného partnerského centra, z.z.p.o.
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Táto zmluva bola zverejnená dňa: 30.04.2018
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 01.05.2018
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