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ZMLUVA č. 202210841 

O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

uzatvorená v zmysle§ 4 ods. 1 písm. p) zákona č. 30212001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle 

§ 8 ods. 4 zákona č. 58312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov 

(ďalej len „Zmluva ") 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
IČO: 36126624 
DIČ: 2021613275 
Zastúpená: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Štátna pokladnica 
SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 

(ďalej len "zmluvná strana l") 

a 

Obec: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Zastúpená: 

Obec Priepasné 
Priepasné 109, 906 15 Priepasné 

00309851 
2021039823 
Peter Czere, starosta 

(ďalej len ako "zmluvná strana 2") 

PREAMBULA 

Mohyla Milana Rastislava Štefánika sa nachádza na vrchu Bradlo, nad mestom Brezová 
pod Bradlom. Objekt mohyly svojim umiestnením v krajine a svojím kompozičným, 
priestorovým a materiálovým ponímaním predstavuje vrcholný štandard európskej 
monumentálnej architektonickej tvorby. Stav a prezentácia mohyly Milana Rastislava 
Štefánika pripomína odkaz gen. Milana Rastislava Štefánika, ktorý patrí medzi osobnosti 
bývalej Československej republiky so zásluhami o kultúrny, spoločenský a politický rozvoj 
Slovákov, najmä pre jeho konštitutívne, diplomatické, štátnopolitické a vojenské aktivity. 
Štefánikove aktivity zohrali vedúcu úlohu pri formovaní slovenského národa v rámci zväzku 
s národom českým. 

Zákonom č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko bol 
vymedzený areál mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle a bol určený finančný 
mechanizmus trvalého spolufinancovania základnej (udržateľnosti) a rozvoja areálu. 
Zámerom zákona je trvalo udržovať a rozvíjať areál tak, aby bol plne využitý jeho potenciál 
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ako. miesta pamätínároda, miesta rozvíjania potrebného vlastenectva, uvedomenia siusamých

seba, miesta predstavujúceho hodnoty štátnosti. _ .

Vzhľadom na uvedené Trenčiansky samosprávny kraj poskytne fmančný príspevok ako

pomoc za účelom údržby a rozvoja areálu mohy1y Milana Rastislava Štefánika.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Čl. 1

' PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

Zmluvná strana 1 na základe ustanovení Zmluvy sa zaväzuje poskytnúť zmluvnej strane

2 finančný príspevok vo výške 2200,- eur (slovom: dvetisíedvesto eur) (ďalej len

„Príspevok“) a to V lehote do 10 pracovných dní (slovom: desať pracovných dní) odo

dňa účinnosti tejto zmluvy.

Príspevok špeciňkovaný V Čl. 1 bod 1.1 tejto zm1uvy bude poskytnutý jednorázovo

a bude poukázaný na bankový účet zmluvnej strany 2 uvedený V záhlaví tejto zm1uvy. ' " '

Príspevok bude poskytnutý z vlastných príjmov rozpočtu zmluvnej strany 1 podľa § 8

ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. 2. o rozpočtových pravid1ách územnej samosprávy

a o zmene a doplnení niektorých zákonov V znení neskorších predpisov.

Účelom Príspevku je úhrada nákladov spojených s údržbou a rozvojom areálu mohyly

Milana Rastislava Stefánika na Bradle. Zmluvná strana 2 je povinná použiť Príspevok

na uvedený účel.

Čl. 2

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNýCH STRÁN

Zmluvná strana 2 vyhlasuje, že je oprávnená Príspevok prijať, a že neexistujú žiadne

zákonné, administratívne a ani iné prekážky s tým súvisiace.

Zmluvná strana 1 vyhlasuje, že poskytnutie Prísperu nezaväzuje zmluvnú stranu 2 na

vykonanie žiadnej protislužby majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty V prospech

zm1uvnej strany 1.

Zmluvná strana 2 sa zaväzuje Príspevok použiť na účel podľa Čl. 1 bod 1.4 Zmluvy

najneskôr do 30.11.2022;

Zmluvná strana 2 sa zaväzuje vykonať a predložiť zmluvnej strane 1 na základe

účtovných dokladov vyúčtovanie Príspevku do 15.12.2022. Kvyúčtovaníu zmluvná

strana 2 predloží kópie účtovných dokladov a ich priloh (napr. dodacie listy, príjemky,

Výdajky atď.) preukazujúce čerpanie poskytnutého Príspevku. Účtovné doklady musia

mať Všetky náležitosti V zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve V platnom znení.

Nevyčelpaný Príspevok zmluvná strana 2 vráti na účet zmluvnej strane 1 uvedený

V záhlaví tejto zmluvy najneskôr do 31.12.2022, o čom zmluvná strana 2 podá zmluvnej

strane 1 aVízo. Nevyčeľpaný Príspevok bude označený variabilným symbolom

0000084122.

Pri nedodržaní účelu (Čl. 1 bod 1.4 Zmluvy) sa zmluvná strana 2 zaväzuje poskytnutý

Príspevok vrátiť na bankový účet zmluvnej strane 1 uvedený V záhlaví tejto zm1uvy V

lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej Výzvy zmluvnej strany 1. Na
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2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

„povinnosť. vrátiť.;posrkytnutýf Príspevok, ktorý „bude použitý ;V rozpore „s príslušnými»..

.. ustanoveniami Zmluvy, nemá Vplyv skutočnosť,. že porušenie zmluvnej povinnosti

nebolo zmluvnou stranou 2 zavinené.

Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú

Zmluvnú stranu o akýchkoľvek zmenách V údajoch uvedených V záhlaví Zmluvy a

o iných skutočnostiach, významných pre riadne plnenie ZmluVy.

- Čl. 3

KONTROLA A PORUŠENIE FINANČNEJ DISCIPLÍNY

Kontrolu správnosti čerpania poskytnutého Prísperu, jeho účel, úplnosť a správnosť

predložených dokladov kvyúčtovaniu je zmluvná strana 1 oprávnená vykonávať V

zmysle príslušných právnych predpisov a interných predpisov zmluvnej strany 1

upravujúcich nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami.

Zmluvná strana 2 je povinná vytvoriť podmienky pre kontrolu podľa predchádzajúceho

odseku tohto článku zmluvy zástupcami zmluvnej strany 1, najmä kontrolu na mieste,

čo zahŕňa aj kontrolu originálnych účtovných dokladov a dokladOV súvisiacich

s realizáciou projektu.

Zmluvná strana 2 berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek

z dohodnutých zmluvných podmienok, za ktorých sa Príspevok poskytol, alebo

nehospodárne, neefektívne, neúčinné a neúčelové použitie Príspevku zmluvnou stranou

2 sa považuje okrem iného za porušenie finančnej disciplíny V zmysle ustanovenie § 31

ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. Z. orozpočtových pravidlách verejnej správy vznení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).

Zmluvná strana 2 berie na vedomie, že ak pri nakladaní apoužití Prísperu poruší

ňnančnú disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených V § 31 ods. 1 zákona

o rozpočtových pravidlách verejnej správy, porušenie takejto finančnej disciplíny bude

zmluvná strana 1 sankcionovat’ vzáVislostí od druhu porušenia podľa § 31 zákona

o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Zmluvná strana 2 berie na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkoľvek spôsobom poruší

svoje povinnosti uvedené V zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, môže sa to

považovať za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých bol Príspevok poskytnutý

a V takomto pn'pade je zmluvná strana 2 povinná poskytnutý Príspevok vrátiť zmluvnej

strane 1.

Čl. 4
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V Zmluve je zahrnutá celá dohoda medzi Zmluvnýmí stranami, týkajúca sa predmetu

Zmluvy. Zmluva nahrádza akékoľvek doterajšie dohody, korešpondenciu a

vyrozumenía uskutočnené medzí zmluvnými stranami, či už V písomnej alebo ústnej

podobe.

Zmluvu je možné meniť a/alebo dopĺňať Výlučne iba V písomnej podobe, a to vo forme

dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. Kontaktné údaje zmluvných strán
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

V Trenčíne dňa ............................. V

w;.uvedené; V záhlaví, tejto...-Zmluvy„.je možné meniť bez potreby .dodatku „k:; Zmluve; na:...

základe písomného oznámeníadotknutej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.. . .. . . .

Všetky písomnosti podľa Zmluvy sa považujú za doručené aj Vprípade neprevzatia

zásielky odoslanej zmluvnou stranou poštou na adresu druhej zmluvnej strany alebo na

adresu uvedenú V záhlaví Zmluvy. Za deň doručenia sa považuje piaty deň po odoslaní

písomnosti, ak preukázateľne nedošlo k domčeníu skôr.

Každé ustanovenie Zmluvy sa vykladá V prospech jeho platnosti. Pokiaľ by niektoré

ustanovenie Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov neplatné, bude neplatné

iba V danom rozsahu a ostatné ustanovenia Zmluvy budú i naďalej záväzné a V plnom

rozsahu platné a účinné. V prípade takejto neplatnosti budú zmluvné strany V dobrej

Viete rokovať, aby nahradili príslušné ustanovenie Zmluvy jemu obsahom a zmyslom

najbližším platnými ustanovením, aby bol naplnený cieľ a účel Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich Zmluvu podpisujú, sú plne

oprávnené a Spôsobilé na takýto úkon, aich konanie platne a účinne zaväzuje tú

zmluvnú stranu, za ktorú tieto osoby konajú.

Táto zmluva je vyhotovená V troch exemplároch, z ktorých dve sú určené pre zmluvnú

stranu 1 a jeden pre zmluvnú stranu 2.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že

Zmluva vyj adruje ich vážnu, slobodnú a určitú Vôľu, a že nebola uzatvorená V tiesni, ani

za nápadne nevýhodných podmienok.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými strana mi a účinnosť

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia V súlade s platnými právnymi predpismi.

" ““ M ....?fž<€zí4€/5éíří...dňa„„4.8;M???

Za zmluvnú stran? l : Za zmluvnú stranu 2 :

   ......//u _ ZA
Ing. Jaroslav Baška

predseda

Peter Czere

starosta   
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