
Zmluva o poskytnutí dotácie

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov, v nadväznosti na zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a v nadväznosti na ustanovenie § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Č I. 1
Zmluvné strany

Poskytovateľ:
Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Zastúpené: Ing. Pavlom Bečarikom, primátorom mesta
Bankové spojenie: Primá banka Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003
IČO: 00 329 614
DIČ: 2020717875

(ďalej len „poskytovateľ“)

Príjemca:
EMKOBEL, a.s., Rázusova ul. č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Mariánom Bubeníkom, riaditeľom spoločnosti
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

SK30 5600 0000 0035 8416 4001
31 736 785
2020032553
SK2020032553

(ďalej len „príjemca“)

ČI. 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok poskytnutia dotácie príjemcovi, ako 
právnickej osobe, ktorej zakladateľom je mesto, a ktorá sa poskytuje na konkrétne 
úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta z rozpočtu 
mesta Spišská Nová Ves v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.

2. Dotácia bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi 
č. 451/2021, dňa 6. 5. 2021 pod bodom rokovania č. 4, pričom táto bude poskytnutá 
z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves: prvok 5.2.4 Dotačná politika a grantový program.

ČI. 3
Účel, výška a spôsob poskytnutia dotácie

1. Účelom poskytnutia dotácie príjemcovi, je zabezpečenie spolufinancovanie projektu 
„Výmena rozvodov ÚK a TV vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves“ (ďalej len



„projekt“). Rekapitulácia rozpočtu projektu, na spolufinancovanie ktorého sa dotácia 
poskytuje, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

2. Poskytovateľ poskytne príjemcovi dotáciu na kapitálové výdavky vo výške 
141 317,79 € (slovom: stoštyridsaťjedentisíctristosedemnásť eur sedemdesiatdeväť 
eurocentov).

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi dotáciu na účel uvedený v ods. 1 tohto 
článku zmluvy jednorázovo do 15 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy bezhotovostným 
prevodom na bankový účet uvedený v čl. 1 tejto zmluvy.

4. Hmotnú zodpovednosť za poskytnutú dotáciu preberá príjemca dňom jej pripísania na 
bankový účet príjemcu uvedený v čl. 1 tejto Zmluvy.

Čl. 4
Ostatné podmienky zmluvy

1. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu použije výlučne na účel dohodnutý v čl. 3 
ods. 1 tejto zmluvy, a to do termínu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu 
v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: KŽP-P04- 
SC451-2019-57/AMG6 zo dňa 21.10.2020, najneskôr však do 31.10.2021.

2. Nevyčerpaný zostatok dotácie je príjemca povinný vrátiť bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 15.11.2021, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet 
poskytovateľa uvedený v čl. 1 tejto zmluvy. Vrátenie nevyčerpaného zostatku dotácie 
je príjemca povinný dokladovať bankovým výpisom, resp. iným relevantným 
dokladom o vrátení, pričom sa tento doklad stáva súčasťou vyúčtovania poskytnutej 
dotácie. Za deň vrátenia nevyčerpaného zostatku dotácie na účet poskytovateľa sa 
považuje deň ich pripísania na bankový účet poskytovateľa uvedený v čl. 1 tejto 
Zmluvy.

3. Vyúčtovanie dotácie predloží príjemca poskytovateľovi najneskôr do 30.11.2021.
4. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu účelnosti použitia poskytnutej dotácie 

a príjemca sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi pri výkone kontroly potrebnú 
súčinnosť. K vyúčtovaniu poskytnutej dotácie, z ktorej bude zrejmé dodržanie účelu 
poskytnutia dotácie, príjemca predloží:

a) vyplnený formulár vyúčtovania dotácie,
b) správu o použití dotácie,
c) ku každému predmetu finančnej operácie uvedenej vo formulári vyúčtovania 

dotácie predloží kópie účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie 
(zmluva o dielo, objednávka, ťaktúra, dodací list, súpis prác) spolu s dokladom 
o ich úhrade (bankový výpis). Účtovné doklady vrátane príloh musia spĺňať 
náležitosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov.

5. Príjemca je povinný vyúčtovanie dotácie poslať alebo doručiť osobne (do podateľne) 
na adresu: Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

6. V prípade zistenia, že príjemca použil dotáciu na iný účel ako je stanovený v tejto 
zmluve, resp. v rozpore s touto zmluvou, alebo, ak príjemca finančné prostriedky z 
dotácie zadrží, poskytovateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Zmluvné strany sú 
v takom prípade povinné vrátiť si bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní 
od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane, poskytnuté 
plnenia v celom rozsahu.

7. V prípade odstúpenia od zmluvy, musí zmluvná strana doručiť písomné oznámenie o 
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak 
nie je možné doručiť písomnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán na adresu uvedenú



v čl. 1 tejto zmluvy, a iná adresa nie je druhej zmluvnej strane známa, písomnosť sa 
považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak sa 
zmluvná strana, ktorej mala byť písomnosť doručená o tom nedozvie. Písomnosti sa 
takto považujú za doručené aj v prípade, ak sa zásielka vrátila odosielateľovi ako 
nedoručiteľná s poznámkou adresát „neznámy“ alebo „nezastihnutý“ za predpokladu, 
že adresa adresáta bola uvedená správne.

8. Prijímateľovi dotácie, ktorý je platcom dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť 
odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri vyúčtovaní dotácie uznaný 
výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.

9. Príjemca dotácie je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, na 
ktoré použije finančné prostriedky z poskytnutej dotácie, postupovať podľa zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, v prípade, že mu táto povinnosť vyplýva zo zákona.

10. Príjemca sa zaväzuje pri každej forme propagácie a prezentácie projektu vhodným 
spôsobom deklarovať skutočnosť, že na realizáciu projektu bola poskytnutá dotácia z 
rozpočtu poskytovateľa.

Čl. 5
Kontrola použitia dotácie a sankcie

1. Poskytovanie a použitie dotácie ako verejných prostriedkov sa kontroluje podľa 
platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Poskytovateľ je v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. a finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinné 
vykonať administratívnu finančnú kontrolu príjemcu každej dotácie.

3. Kontrolovaný subjekt ako príjemca dotácie je povinný podrobiť sa výkonu 
administratívnej finančnej kontroly.

4. Príjemca v zmysle § 18d ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že umožní vykonanie kontroly 
nakladania s finančnými prostriedkami z poskytnutej dotácie kontrolnými orgánmi 
poskytovateľa.

5. Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia § 31 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sa môžu urobiť iba na základe vzájomnej dohody 
zmluvných strán, a to písomne formou očíslovaných dodatkov k zmluve.

2. Na právne pomery neupravené touto zmluvou sa vzťahujú všeobecne záväzné právne 
predpisy platné v Slovenskej republike.

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 právne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých každý 
má povahu originálu. Poskytovateľ obdrží tri rovnopisy a príjemca jeden rovnopis 
zmluvy.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluva je uzatvorená v súlade s § 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 a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.



6. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jej 
obsahom, rozumejú mu a vyhlasujú, že zmluvu nepodpísali v tiesni, ani za inak 
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:
Príloha č. 1 -  Rekapitulácia rozpočtu projektu „Výmena rozvodov UK a TV vetva 

Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves“

V Spišskej Novej Vsi, dňa 31.05.2021 

Za poskytovateľa:

Ing. Pavol Bečaijik 
primátor mes

Za príjemcu:

riaditeľ spoločnosti 
na základe všeobecnej plnej moci

•52


