Zmluva o použitíverejných prostriedkov
uzatvorená podl'a zákonaě.52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadváznosti
na § 6c ods. 13 zákona č. 597 12003 Z. z. o financovan i základných škól, stredných škÓl
a školských zariadení v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zmluva")

medzi zmluvnými stranami:

Prijímatel' dotácie:
obec Bohdanovce

zastúpená:
sídlo:
tČo:
DIČ:

bankové spojenie

IBAN:
registrácia:

Marta Gamrátová
starostka obce

:

Bohdanovce 142,044 16 Bohdanovce
00323985
2021235832
Prima banka Slovensko, a.s.
SK26 5600 0000 0004 1533 8003

ŠÚ sn 38-5|001262-18

(ďalej len,,prijímateť dotácie")
a

Priamy realiátor účeluurčenéhov zmluve:
základná škola s materskou školou

zastúpená:
sídlo:
tČo:
DIČ:

bankové spojenie

IBAN:
registrácia:

PaedDr. Ladislav Juhás

riaditel'školy

Bohdanovce 209,044 16 Bohdanovce
35561301

:

2021845529
Prima banka Slovensko, a.s.
SK26 5600 0000 0005 1l09 0001

MŠVVaŠSR l00015096

(ďalej len,,priamy realizáíor")

(pre ,,prijímatel'a dotácie" a,,priameho realizátorď'ďalej v zmluve spolu len ,,zmluvné strany")

člr
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je závázok prijímateťa dotácie poskytnúť priamemu realizátorovi účelovo
viazanú dotáciu získanúzo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu ašportu Slovenskej republiky (ďalej len,,dotácia'o), ato za splnenia podmienok uvedených
v tejto zmluve.
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Výška dotácie a účeljej použitia

1.

Prijírnatel'dotácie poskytne v roku 2021 priamemu realizátorovi dotáciu vo výške 5.000 €, slovotn

2.

Účel dotácieje zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách.

páťtisíc eur na kapitálové výdavky.

čt. s
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Prijímatel' dotácie poskytne priantemu realizátorovi dotáciu bezhotovostne na bankový účet,
ktorého majitel'om je priarny realizátor, uvedený vzáh|aví tejto zrnluvy najneskór do l0
pracovných dní po nadobudnutí účinnostitejto zmluvy.

2.

Priamy realizáíor sazavázuje použiťdotáciu výlučne na účelurčený touto ztnluvou podl'a č1.2
bodu 2. Priamy realizátor zodpovedá za účelné,hospodárne, účinnéa efektívne použitie dotácie
evidenciu
a jej riadne vedenie v účtovníctve.lPriamy realizátor je povinný viesť účtovnú
najedinečných analytických účtoclrfinancovaných činnostíuvedenýcIr v č1.2.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že dotáciu tnožno použit' na oprávnené výdavky, ulrradené v období
od dátumu podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami do 28.2.202L

4,

Za oprávnené použitie dotácie sa považuje bezhotovostný prevod finančných prostriedkov alebo

5.

Dotáciu nie je možnépoužiťna

hotovostná operácia za ťtčelom úhrady oprávnenýclr nákladov na účelurčený touto zmluvou.

a)

úhradu ďane z pridanej hodnoty (ďalej len ,,DPH") plijímatel'a alebo ine.i právnickej osoby
alebo fyzickej osoby, ktorá je priamym realizátorom, a ktorá je platitel'orn DPH a má nárok
na odpočítaniez vlastnej daňovej povinnosti,

b)

úhradu závázkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,

c)

refundáciu výdavkov uhradenýcIr v predchádzajúcich rozpočtových rokoclr,

d)
e)

splácanie úverov, póžičieka úrokov z poskytnutých úverov a prijatých póžičiek,

f)
g)
h)

i)
j)

úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s účelornurčeným touto zmluvott,

výdavky spojené s pohostením, občerstveníma darmi,
pohonné hmoty,
bežnévýdavky,

príspevky na starobné dóclrodkové sporenie,
príspevky na doplnkové dóclrodkové sporenie.

6.

Priarny realizátor sazavázuje, že v terrnírre do l5. 3. 2021 predložíprijírnatel'ovi dotácie

1,

NePouŽité prostriedky dotácie
najneskór do 10.3.2021

podklady potrebné k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie.

je priarny realizátor povinný vrátit' na

ťrčetprijírnatel'a dotácie

.

čt. +

1,

Sankcie
PriamY rea|izáíor je povinný dodržiavať ustanovenia zákona

č. 52312004 Z. z. o rozpočtovýcIl
Pravidlách verejnej správy a o zílene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiiov

'Zákon č. 43ll20OZ Z. z.

o účtovrrictve v ztteni neskoršich predpisov

apovinnosti, ktoré rnu vyplývajú z tejto zrnluvy. Porušenie ustanovení tejto zrnluvy alebo
uvedeného zákona sa považuie za porušenie finančnej disciplíny a sú s nínr spojené sankcie
uvedené v § 31 zákonač.52312004 z, z, o rozpočtových pravidlách verejnej správy aozlTlene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

čt. s
Trvanie a zánik zmluvy
1.

Tato zmluva sa uzatvára na dobu určitú,a to do dňa, kedy bude prijímatel'ovi dotácie schválené
vyúčtovanie fi nančných prostriedkov zo strany poskytovatel'a dotácie.

2.

J.

Zrnluvné strany sa dohodli, že táto nnluva zaniká,,
a) uplynutím doby, na ktorúje uzavretá^
b) písomnou dohodou zmluvnýclr strán,
c) odstúpenírn od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy je potrebné drulrej zmlr"rvnej strane oznárniť písornne. Odstúpenírrr
od zmluvy zmluva zaniká, a to doručenímpísomnéhoprejavu o odstúpení od zmluvy druhej
zrnluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto znluvy,

cl.6

závereéné ustanovenia

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopíňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode
zmluvných strán formou očíslovanýclrpísornnýclr dodatkov, ktoré sú neoddelitel'nou súčasťou
tejto zmluvy.

2,

Táto zrnluva je vylrotovená v troclr originálnyclr rovnopisoclr, z ktorýclr po jednom vyhotovení
dostane prijímate|' dotácie, priarny rea|izátor a poskytovatel' dotácie,

J.

Zrnluvné strany po prečítanítejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsaliu porozumeli, atento zodpovedá
skutočnémuprejavu ich vóle anaznak vzájornného súhlasu ju podpisujú.

4,

Táto zrnluva nadobúda platnosť dňorn podpisu obidvoma zmluvnýrni stranarni a účinnosťdňorn
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Bohdanovciach dňa 27.|,2021
Zapijimateťa dotácie:

Marta
starostka

V Bolrdanovciaclr dňa
Za priarneho

r

21

.1.2021

ealizátor

a,.

