
Z M L U V A  č. 1 8 0 3 / 2 0 2 1  
o poskytnutí dotácie na projekt

uzatvorená podľa § 13 ods. 10 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“), zákona 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 verejnej 
správy“) a na základe publikovanej Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti 
podpory regionálneho rozvoja č. 12861/2021/OSMRR (ďalej len „výzva“) medzi zmluvnými 
stranami (ďalej len „zmluva“):

Poskytovateľ dotácie:

Sídlo:

V mene ktorého koná:

IČO:
DIČ:
IBAN:

(ďalej len „poskytovateľ”)

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky
Štefánikova 15 
811 05 Bratislava 
Slovenská republika
Ing. Dominika Benická, generálna riaditeľka sekcie 
regionálneho rozvoja 
50 349 287 
2120287004
SK52 8180 0000 0070 0055 7142

Prijímateľ dotácie:
Sídlo:

V mene ktorého koná: 
IČO:
DIČ:
IBAN:

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov
PhDr. Marek Čižmár, primátor
00 331 996
2020773590
SK73 0200 0000 0015 8520 1151

(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 na kapitálové oprávnené výdavky z kapitoly Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na podporu regionálneho 
rozvoja na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt číslo 211/2021 2 s názvom 
Rekonštrukcia a rozšírenie komunikácií a parkovísk na sídlisku Juh (ďalej len „podporený 
projekt“) v celkovej sume 116 370,62 € eur (slovom: stošesťnásťtisíctristosedemdesiat eur 
a šesťdesiatdva centov) (ďalej len „dotácia“), čo predstavuje 95 %
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z celkových kapitálových oprávnených výdavkov podporeného projektu, ktorú sa 
prijímateľ zaväzuje použiť v plnej výške na realizáciu podporeného projektu, v rozsahu 
a za podmienok vymedzených v tejto zmluve. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podľa ustanovení § 
8a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona o podpore regionálneho 
rozvoja za podmienok ustanovených v tejto zmluve.
Prijímateľ prijíma dotáciu bez výhrad a v plnom rozsahu a zaväzuje sa ju použiť v súlade 
so žiadosťou o poskytnutie dotácie na projekt, v súlade s ods. 1 tohto článku, v súlade so 
základnou charakteristikou podporeného projektu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy 
a v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami k zmluve o poskytnutí dotácie na 
projekt, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len 
„všeobecné zmluvné podmienky“).

Článok II 
Podmienky použitia dotácie

Základným rámcom posúdenia charakteru výdavku je zákon o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Za oprávnené výdavky podporeného projektu sú považované len tie výdavky, ktoré sú 
uvedené v článku 5 všeobecných zmluvných podmienok. Oprávnené výdavky jednotlivých 
položiek rozpočtu schváleného v rámci podporeného projektu tvorí dotácia a vlastné zdroje 
prijímateľa. Podiel dotácie z oprávnených výdavkov je uvedený v ods. 4 prílohy č. 1 
zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje poukázať finančné prostriedky predstavujúce dotáciu 
bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a v súlade 
so všeobecnými zmluvnými podmienkami do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti 
zmluvy.
Oprávnené obdobie vzniku výdavkov pre kapitálové výdavky od 1. januára 2021 až do 
31. decembra 2022.
Poskytnutú dotáciu je prijímateľ povinný použiť najneskôr do 31. decembra 2022 podľa 
zrealizovaných kapitálových výdavkov podporeného projektu (ďalej len „lehota na 
použitie dotácie“).
Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi poskytnutú dotáciu alebo jej časť z dôvodov 
uvedených v článku 8 a 9 všeobecných zmluvných podmienok.

Článok III 
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Prijímateľ je povinný zaslať vyúčtovanie poskytnutej dotácie v súlade s článkom 8 
všeobecných zmluvných podmienok najneskôr do 31. januára 2023.
V zmysle všeobecných zmluvných podmienok za správnosť údajov uvedených 
vo vyúčtovaní zodpovedá štatutárny orgán prijímateľa.



Článok IV 
Štátna pomoc

1. Dotácia nie je poskytnutá ako ad hoc štátna pomoc/minimálna pomoc.

Článok V 
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ďalšie podmienky na poskytovanie dotácie, 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 verejnej správy, zákona o podpore regionálneho rozvoja a zákona č. 357/2015 
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Ostatné vzťahy, ktoré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve, sa 
riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Občiansky zákonník“), 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 zmluvných 
strán 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 (zákon o slobode informácií) v 
znení neskorších predpisov. Prijímateľ podpisom tejto zmluvy zároveň udeľuje 
poskytovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 13 a 14 zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov na účel výkonu práv a povinností poskytovateľa podľa tejto zmluvy 
a na vedenie databáz o poskytnutých finančných prostriedkoch.

6. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode obidvoch 
zmluvných strán, a to formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy, ak v zmluve nie je uvedené inak.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných 
strán.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú príloha č. 1 -  Základná charakteristika 
podporeného projektu, príloha č. 2 -  Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve 
o poskytnutí dotácie na projekt a príloha č. 3 -  Pravidlá určovania výšky vrátenia 
poskytnutej dotácie v nadväznosti na zistenia porušenia pravidiel a postupov verejného 
obstarávania.

9. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 1 dostane prijímateľ a 3 poskytovateľ.
10. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
11. 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
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zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli v plnom rozsahu a na znak súhlasu ju vo vlastnom 
mene podpisujú.

Za poskytovateľa: Za prijímateľa:

V Bratislave dňa 2  0. 12, 2021 ^  Bratislave dňa 2  0  12 2021 —
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sekcie regionálnehcr rozvoj a

PhDr. Marek Čižmá 
primátor
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