
Zmluva č. 2020/0361

0 spolufinancovani projektu

„Zvyšovanie úrovne gramotnosti žiakov v duálnom vzdelávanímodernizáciou výchovno-

vzdelávacieho procesu“ na základe Zmluvy 0 poskytnutí nenávratného fmančného príspevku

č. OPĽZ/82/2020 zo dňa 18.08.2020

uzatvorená medzi zmluvnými stranami označenými ako:

Poskytovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/2OA, 911 01 Trenčín

Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška — predseda

IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spoj enie: Štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(d’alej len „pOSkytovateľ“)

a

Prijímateľ: Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2,

Považská Bystrica
Sídlo: Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica
Zastúpený: Mgr. Štefan Capák — riaditeľ školy

1Č0: 17050561
DIČ: 2020712617
Bankové spoj enie: Štátna pokladnica
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0050 7495

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

(ďalej len „Prijímateľ“)

Článok 1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie ňnančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho
samosprávneho kraja (ďalej len ,,TSK“) na zabezpečenie spolufinancovania (5% z celkových

oprávnených výdavkov) aktivít realizovaných v súvislosti s implementáciou projektu
schváleného V rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „proj ekt“).

2. Realizácia projektu bude prebiehať Výhradne V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. OPĽZ/82/2020 zo dňa 18.08.2020 (ďalej len „Zmluva“).

3. Schválený rozpočet proj ektu je V celkovej výške 210 707,34 eur, z čoho suma 10 535,37 eur
bude použitá na spolufinancovanie projektu z rozpočtu TSK. '

4. Finančné prostriedky budú prijímateľovi poskytnuté na základe žiadosti predloženej TSK vždy

na daný rozpočtový rok.

/////



/

5. Poskytovatel’ poukáže finančné prostriedky na osobitný účet prijímateľa uvedený V tejto zmluve

nasledovne:

 

Bežné výdavky
 

spo/ufinancovanie
 

 

 

 

Rok 2020 1 453,16

Rok 2021 4 359,46

Rok 2022 4 359,46

Rok 2023 363, 29

SPOLU 10 535,37
     
Finančné prostriedky sú V zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

verejnej správy a o zmene adoplnení niektorých zákonov V znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 523/2004 Z.z.“) určené len na úhradu výdavkov projektu. Finančné prostriedky je

možné použiť na aktivity realizované počas oprávneného obdobia.

Prijímateľ prijíma ňnančne' prostriedky uvedené vbode 3. tohto článku bez výhrad Vplnom

rozsahu a za podmienok uvedených V tejto zmluve.

Poskytovateľ bude zabezpečovať spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov VO výške 5%

z celkových oprávnených výdavkov.

Článok II.
Podmienky použitia finančných prostriedkov prijl'matel’om

Finančné prostriedky sú účelovo viazané. Prijímateľ je oprávnený použiť ich len na realizáciu
aktivít projektu a len na úhradu schválených oprávnených výdavkov V súlade so schváleným

rozpočtom projektu V Zmluve.

Prijímateľ môže použiť finančné prostriedky na úhradu príslušných výdavkov najviac V sume,

ktorá je ktakejto kapitole uvedená vrozpočte projektu avzmysle zákona č. 283/2002 Z.z.

o cestovných náhradách V znení neskorších predpisov.

Prijímateľ je povinný pri použití finančných prostriedkov dodržať maximálnu hospodárnosť,
efektívnosť, účinnosť a účelnosť V súlade s ustanoveniami § 2 pism. 1) až 0) zákona

č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov V znení
zákona č. 372/2018 Z.z. (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z.z.“) a postupovať V súlade so zákonom

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prijímateľ zodpovedá za oprávnenosť a použitie finančných prostriedkov V súlade so zmluvou.

V súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. oúčtovníctve vznení neskorších predpisov musí byť

o poskytnutých finančných prostriedkoch vedená analytická účtovná evidencia.

Prijímateľ nie je oprávnený poskytnúť ňnančné prostriedky ako dotáciu iným právnickým alebo

fyzickým osobám, ani financovat’ podujatia organizované alebo realizované inými právnickými

a fyzickými osobami.



Článok III.
Podmienky vyúčtovania pre prijímateľa

. Prijímateľ je poskytovateľovi povinný:

- písomne oznamovať akékoľvek zmeny týkajúce sa realizácie projektu akonzultovať ich
s poskytovateľom,

- nahlásiť stanovisko poskytovateľa nenávratného finančného príspevku knavrhovaným
zmenám,

- pri identifikácii neoprávnených VýdaVkOV predkladať Všetky prislúchajúce podklady
a vyjadrenia k vzniku neoprávnených výdavkov.

. V prípade vzniku neoprávnených výdavkov V rámci implementácie projektu alebo V prípade

prekročenia výdavkov na projekt je prijímateľ plne zodpovedný za ich úhradu z vlastných, resp.
z iných zdroj ov.

. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kedykoľvek vykonať u neho okrem kontroly

vecnej realizácie projektu aj finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými
prostriedkami V zmysle zákona č. 357/2015 Z.z.

Článok IV.
Sankcie

. Ak prijímateľ poruší finančnú disciplínu tým, že

a) poskytne alebo použije finančné prostriedky V rozpore s účelom podľa Článku I. a Článku II.
tejto zmluvy (§ 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 2.2.), 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. 1 písm. g)zákona č. 523/2004 Z.z.), je povinný zaplatiť pokutu podľa
§ 31 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z.

Clánok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú V súlade s bodom 2.2. Zmluvy.

. Prijímateľ je povinný zabezpečiť splnenie Všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

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

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

. Ustanovenia tejto zmluvy možno meniť len po vzájonmej dohode zmluvných strán, a to Výlučne
vo forme písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami.

. Táto zmluva nie je prevoditeľná na iné osoby.

. Táto zmluva je vyhotovená V štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých tri dostane
poskytovateľ finančných prostriedkov, jeden dostane prijímateľ.



ÁZA/

8. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, atáto zodpovedá

skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú.

9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami aúčinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

1|; ČL!“

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

Poskflovatel’: Prijimatel’:

Trenčiansky samosprávny kraj Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica

.........................................................
.......................................................

Ing. Jaroslav Baška Mgr. Štefan Capák

predseda riaditeľ

 


