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Zmluva č. 2020/0238 
o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu záverečnej 

platby projektu "Inšpirovaní Európou" 

Poskytova tel': 
sídlo: 
zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
bankové spojenie: 
IBAN: 

(ďalej len "zmluva") 

uzatvorená medzi: 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
36126624 
2021613275 
nie je platcom DPH 
Štátna pokladnica 
SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

(ďalej len "poskytovatel"') 

Prijímateľ: 

sídlo: 
zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
bankové spojenie: 
IBAN: 

Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske 
Komenského 211074,958 Ol Partizánske 
Mgr. František Štetiar, riaditel' 
00160296 
2021277808 
nie je platcom DPH 
Štátna pokladnica 
SK74 8180 0000 0070 0050 4948 

(ďalej len "prijímate!"') 

(poskytovatel' a prijímate!' ďalej aj ako "zmluvné strany") 

Článok l. 
Predmet zmluvy 

l. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraj a na úhradu záverečnej platby projektu "Inšpirovaní Európou" v rámci 
programu Erasmus+ (ďalej len "projekt"). 

2. Realizácia projektu bude prebiehať v súlade so Zmluvou o poskytnutí grantu č. 2019-1-
SKOl-KAlOl-060076 uzatvorenou medzi Slovenskou akademickou asociáciou pre 
medzinárodnú spoluprácu - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie 
a odbornú prípravu a Gymnáziom, Komenského 2/1074, Partizánske (ďalej len "zmluva 
o poskytnutí grantu"). 



Článok II. 
Podmienky použitia finančných prostriedkov prijímateľom 

l. Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (ďalej len 
"národná agentúra") uzatvorila s prijímateľom zmluvu o poskytnutí grantu, na základe 
ktorej vyplatí prijímateľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy o poskytnutí grantu prvú splátku predfinancovania vo výške 80% z maximálnej 
výšky grantu, čo predstavuje sumu 6 800,00 EUR. 

2. Zvyšných 20% (l 700,00 EUR) tvorí záverečnú platbu a táto suma bude prijímateľovi 
poukázaná vo forme refundácie až po ukončení a vyúčtovaní projektu, po predložení 
záverečnej správy o realizácii projektu. 

3. Poskytovateľ poukáže touto zmluvou prijímateľovi finančné prostriedky určené na úhradu 
záverečnej platby projektu vo výške l 700,00 EUR v súlade s uznesením Zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 440/2020 zo zasadnutia konaného dňa 27.04.2020. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky prijímateľovi bezhotovostne na 
bankový účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe predloženej písomnej 
žiadosti prijímateľa. 

5. Prijímateľ poskytnuté finančné prostriedky prijíma bez výhrad, v plnom rozsahu a za 
podmienok stanovených v tejto zmluve. 

6. Finančné prostriedky sú účelovo viazané a prijímateľ je oprávnený použiť ich výhradne na 
účel uvedený v Článku I. a v súlade so zmluvou o poskytnutí grantu. Finančné prostriedky 
poskytnuté na základe tejto zmluvy nesmú byt' použité v rozpore s touto zmluvou, 
v rozpore so všeobecnými záväznými právnymi predpismi ani v rozpore s internými 
predpismi a smernicami poskytovateľa. 

7. Prijímateľ je povinný dodržať maximálnu hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť 
použitia finančných prostriedkov v súlade s ustanoveniami § 2 písm. l) až o) zákona 
č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 3 72/2018 Z.z. (ďalej len "zákon č. 3 57/2015 Z.z."). 

8. V súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov musí 
byt' o poskytnutých finančných prostriedkoch vedená analytická účtovná evidencia. 

9. Prijímateľ nie je oprávnený poskytnúť poukázané finančné prostriedky iným právnickým 
alebo fyzickým osobám, ani financovať z nich iné projekty. 

10. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude považovať za poruserue 
finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám v súlade s ustanoveniami § 31 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 č. 523/2004 Z.z."). 



Článok III. 
Podmienky vyúčtovania pre prijímateľa 

l. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť poskytovateľovi poskytnuté finančné prostriedky účelovo 
určené na úhradu záverečnej platby projektu do 15 pracovných dní od prijatia záverečnej 
platby z národnej agentúry. 

2. V prípade, že prijímateľ prekročí výdavky na projekt alebo jeho záverečná platba nebude 
zrefundovaná v plnej výške z dôvodu neoprávnenosti výdavkov, znáša tieto výdavky 
prijímateľ z iných zdrojov a finančné prostriedky poskytnuté poskytovateľom vráti v plnej 
výške najneskôr do 15 pracovných dní od prijatia zrefundovaných finančných prostriedkov 
z národnej agentúry. 

3. V prípade vzniku neoprávnených výdavkov v rámci realizácie projektu je prijímateľ plne 
zodpovedný za ich úhradu z vlastných, resp. z iných zdrojov. 

4. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kedykoľvek vykonať u neho okrem vecnej 
kontroly realizácie projektu aj finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými 
prostriedkami v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. 

Článok IV. 
Sankcie 

l. Ak prijímateľ poruší finančnú disciplínu tým, že: 
a) poskytne alebo použije finančné prostriedky v rozpore s účelom špecifikovaným 

v Článku I. a Článku II. tejto zmluvy (§ 31 ods. l písm. a) zákona č. 523/2004 Z.z.), je 
povinný ich vrátiť vo výške porušenia finančnej disciplíny a zaplatiť penále podľa § 31 
ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z.; 

b) umožní bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z poskytnutých 
verejných prostriedkov (§ 31 ods. l písm. g) zákona č. 523/2004 Z.z.), je povinný 
zaplatiť pokutu podľa § 31 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. 

Článok V. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

l. Táto zmluva nie je prevoditeľná na tretie osoby. 

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto 
zmluvy. 

3. Za prípadné zistené neoprávnené výdavky je zodpovedný prijímateľ, ktorý sa zaväzuje ich 
vysporiadať. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spraVUJU 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 523/2004 Z.z. 

5. Obsah tejto zmluvy je možné menit' alebo dopÍňať len po vzájomnej dohode oboch 
zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi 
zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 



6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží prijímateľ 
a tri rovnopisy obdrží poskytovateľ. 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú. 

9. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je výpis z uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 440/2020 zo zasadnutia konaného dňa 27.04.2020. 

l 

"' l 

V Trenčíne, dňa ........ . 

Poskytovateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

{/ 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda 

Prijímateľ: 

Gymnázium Partizánske 

..•....... ! ••......•...........•••.......•...... ;-•... :1• •.••• 

Mgr. František Štetiar 
riaditeľ 



., 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

VÝPIS 
uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

číslo 4 4 o 12 o 2 o zo zasadnutia, konaného 2 7 . 4 . 2 o 2 o 

K bodu: 
15. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu 

"Inšpirovaní Európou" v rámci programu Erasmus+ realizovanému 
Gymnáziom, Komenského 2/1074, Partizánske. 
Predkladala: Ing. Daniela Hilčíková-vedúca Odb.školstva a kult. 

U z n e s e n i e číslo 440/2020 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 
zasadnutí dňa 27.04.2020 prerokovalo a 

s ch v a ľ u j e 
a) poskytnutie finančných prostriedkov Gymnáziu, Komenského 

2/1074, Partizánske, so sídlom Komenského 2/1074, 958 Ol 
Partizánske na úhradu záverečnej platby projektu 
"Inšpirovaní Európou" v rámci programu Erasmus+ vo výške 
l 700,00 EUR, 

b) poukázanie poskytnutých finančných prostriedkov 
Trenčianskemu samosprávnemu kraju vo výške l 700,00 EUR 
Gymnáziom, Komenského 2/1074, Partizánske, so sídlom 
Komenského 2/1074, 958 Ol Partizánske do 15 pracovných 
dní od prijatia záverečnej platby z Národnej agentúry 
programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. 
V prípade, že organizácia prekročí výdavky na projekt 
alebo jej záverečná platba nebude zrefundovaná v plnej 
výške z dôvodu neoprávnenosti výdavkov, znáša tieto 
výdavky Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske, 
so sídlom Komenského 2/1074, 958 Ol Partizánske z iných 
zdrojov a finančné prostriedky poskytnuté Trenčianskym 

samosprávnym krajom poukáže v plnej výške. 

Ing. Jaroslav B a š k a, v. r. 
predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 
( 

Za správnÔsť výpiSÚ: / Mgr. Anna Hájková, 
~---~~ referent Kancelárie predsedu TSK 


