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CEZ: ÚV SR - 1052/2018 

 

Z M L U V A  

o poskytnutí dotácie na podporu regionálneho rozvoja  

 

 

uzatvorená podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na ust. § 8a zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona o podpore regionálneho rozvoja (ďalej len 

„zmluva“) medzi: 

 

 

 

Poskytovateľ 

Názov:    Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:     Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 

v mene ktorého koná: Mgr. Matúš Šutaj Eštok, vedúci Úradu vlády SR 

IČO:    00 151 513 

Bankové spojenie:  8180 Štátna pokladnica, Bratislava  

IBAN:    SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

(ďalej len „poskytovateľ”) 

 

a 

 

Prijímateľ 

Názov:  Združenie Euroregión Tatry    

Právna forma:   záujmové združenie právnických osôb 

Sídlo:    Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok 

v mene ktorého koná: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, predseda 

IČO:    35 533 978 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 

zahraničnej banky 

IBAN:    SK78 1111 0000 0066 1615 9092 

Registrácia:  zapísaný v Registri záujmových združení právnických osôb, 

vedenom okresným úradom Prešov, registračné číslo: 16/PO, 

dátum registrácie: 11. 08. 1996 

(ďalej len „prijímateľ”) 

 

(poskytovateľ a prijímateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

 

Článok I 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán 

pri poskytnutí dotácie z kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu 

regionálneho rozvoja na základe odporučenej žiadosti o dotáciu projektu číslo 5/2018 

s názvom Rozvoj kultúry a podpora spolupráce na území Euroregiónu "Tatry" (ďalej len 

„podporený projekt“) v celkovej sume 18 180,- € (slovom: osemnásťtisícstoosemdesiat 

eur) (ďalej len „dotácia“), čo predstavuje 90,00 % z celkových oprávnených výdavkov 

projektu, ktorú sa prijímateľ zaväzuje použiť v plnej výške na realizáciu podporeného 

projektu, v rozsahu a za podmienok vymedzených v tejto zmluve. 
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2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

prostredníctvom kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona o podpore regionálneho rozvoja za 

podmienok ustanovených v tejto zmluve. 

3. Prijímateľ prijíma dotáciu podľa čl. I ods. 1 tejto zmluvy bez výhrad a v plnom rozsahu 

a zaväzuje sa dotáciu použiť v súlade s odporúčanou žiadosťou o dotáciu, v súlade s čl. 

I ods. 1 tejto zmluvy, v súlade so základnou charakteristikou podporeného projektu, ktorý 

tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré 

tvoria prílohu č. 2 tejto zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len „všeobecné 

zmluvné podmienky“).  

 

Článok II 

Podmienky použitia dotácie 

 

1. Základným rámcom posúdenia charakteru výdavku je zákon o rozpočtových pravidlách 

a zákon o účtovníctve. 

2. Za oprávnené výdavky projektu sú považované len tie výdavky, ktoré sú uvedené 

vo všeobecných zmluvných podmienkach. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poukázať finančné prostriedky maximálne do výšky uvedenej 

v čl. I. ods. 1 tejto zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy a v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami. 

4. Oprávnené obdobie pre použitie finančných prostriedkov je 01. január 2018 až 

31. december 2018. 

5. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I ods. 1 tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť 

najneskôr do: 

a) 31. decembra 2018 podľa zrealizovaných výdavkov podporeného projektu, 

b) 31. marca 2019 podľa zrealizovaných výdavkov podporeného projektu 

za predpokladu, že finančné prostriedky boli poukázané na účet prijímateľa po 

1. auguste 2018 a tieto finančné prostriedky nebolo možné použiť do konca roka 2018 

v zmysle § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách;  

(ďalej len „lehota na použitie dotácie“). 

6. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi dotáciu alebo jej časť v prípade dôvodov 

uvedených vo všeobecných zmluvných podmienkach. 

 

Článok III 

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie 

 

1. Prijímateľ je povinný zaslať vyúčtovanie poskytnutej dotácie v týchto lehotách:  

a) do 31. januára 2019, za predpokladu, že lehota na použitie dotácie je podľa  

čl. II ods. 5 písm. a) do 31. decembra 2018,  

b) do 15. apríla 2019, za predpokladu, že lehota na použitie dotácie je podľa čl. II ods. 5 

písm. b) do 31. marca 2019. 

2. V zmysle všeobecných zmluvných podmienok za správnosť údajov uvedených 

vo vyúčtovaní zodpovedá štatutárny orgán prijímateľa. 

 

Článok IV 

Štátna pomoc 

 

Dotácia je/nie je* poskytnutá ako ad hoc štátna pomoc/minimálna pomoc* (ďalej len „pomoc“) 

                                                 
* nehodiace sa prečiarknite 
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Článok V 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Ďalšie podmienky na poskytovanie dotácií, hospodárenie s dotáciou, postup pri 

uplatňovaní, navrhovaní a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej zúčtovanie 

upravujú všeobecné zmluvné podmienky a ďalej ustanovenia zákona o rozpočtových 

pravidlách, zákona o podpore regionálneho rozvoja a zákona o finančnej kontrole a audite. 

Ostatné vzťahy, ktoré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve, sa riadia Občianskym 

zákonníkom, ak nie je ustanovené inak. 

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo znížiť výšku dotácie z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov v rozpočte v súvislosti s viazaním výdavkov štátneho rozpočtu Ministerstvom 

financií Slovenskej republiky. V takomto prípade poskytovateľ nezodpovedá za vzniknuté 

náklady, ani za prípadnú škodu. 

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho splnenia záväzkov podľa tejto 

zmluvy, najmä do vyrovnania všetkých finančných záväzkov prijímateľa voči 

poskytovateľovi. 

4. Záväzky obsiahnuté v tejto zmluve nie je možné previesť na tretie osoby. V prípade zmeny 

právnej formy prijímateľa, zrušenia prijímateľa bez likvidácie je prijímateľ povinný 

bezodkladne oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 47a 

Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prijímateľ podpisom tejto zmluvy zároveň udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracúvaním 

osobných údajov podľa § 11 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

6. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode obidvoch 

zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ak v zmluve nie je uvedené inak. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú príloha č. 1 – Základná charakteristika 

podporeného projektu a príloha č. 2 – Všeobecné zmluvné podmienky.   

8. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých 1 dostane prijímateľ a 4 poskytovateľ. 

9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzavrieť túto zmluvu, ako aj 

spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo 

vylúčená a že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne. Zmluvné strany vyhlasujú, že si 

zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v plnom rozsahu a na znak súhlasu ju vo vlastnom 

mene podpisujú. 

 

 

Za poskytovateľa: Za prijímateľa: 

 

Meno: Mgr. Matúš Šutaj Eštok Meno: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

 

Funkcia: vedúci Úradu vlády SR Funkcia: predseda 

 

Podpis: Podpis: 

 

Dátum: Dátum: 

 

Odtlačok pečiatky: Odtlačok pečiatky: 


