
Zmluva
o poskytnutí dotácie z rozpoétovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby

Slovenskej republiky na rok 2020

uzatvorenápodťa § 7 zakona é.226120ll Z. z. o poskytovaní ďotácii na spracovanie
územnoplanovacej dokumentácie obcí

(ďalej len,nzmluva")

medzi nasledovnými zmluvn;imi stranami :

Poslrytovatel':
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a
výstavby Slovenskej republiky

Sídlo: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Janáček, generálny tajomník služobného uradu

Poverený ministrom dopravy a uýstavby Slovenskej republilE
v Organizačnom poriadfu Ministerstva dopravy a uýstavby
Slovenskej republilcy

IČo: 30416094
DIČ: 2020799209
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Výdavkový účeťIBAN SK71 8180 0000 0070 0011 7681

Depozitný úěeťIBAN SK86 8180 0000 0070 001l7702
Príjmový účeťIBAN SKl9 8180 0000 0070 0011 7550
SWIFT: SPSRSKBA

(ďalej len,,poskytovatel"')

a

Prijímatel':
obec: varhaňovce
Sídlo: Varhaňovce 56,082 05 Šarišské Bohdanovce
Štatutámy orgán: Mgr. IJubica Pankievičová, starostka obce
IČo: 00327956
DIČ: 2021296761,
Bankové spojenie.: Prima banka
čislo uotuABAN: sK59 5600 0000 00041225 6010
SWIFT: KOMAESKA2X

(ďalej len ,,prijímatelroo poskytovateť a prijímateť ďalej spoločne len ako ,rzmluvné strany")



čtánok I
predmet a účel zmlut,ry

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie prijímatelirvi zo štátneho rozpočtu za účelom
spracovania Územnoplánovacej dokumentácie (ďalej ler, ,,ÚPD"), ktorou je podl'a § 2 písm. c)
zákona č. 22612011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí v zneni neskorších predpisov (ďalei len ,,zákon o poskytovaní dotácií6.)
návrh zmien a doplnkov územného plánu obce vrál::rne čistopisu v súlade so zákonom č.
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom po,rilrdku ( stavebný zákon ) v zneni
neskorších predpisov azávázok prijímatel'a bez výhrad v plnom rozsahu prijať poskytnutú
dotáciu a použit' ju v súlade s účelom a podmienkami stelttovenými v zmluve.

čHnok II
Výška poskytnutia dtltllcie

1, Poskytovatel'poskytne prijímatefovi dotáciu najvia; vo výške 5 984,00 EUR (slovom:
pát'tisícdevát'stoosemdesiatštyri EUR) na účel uvedr:ný v článku I zmluvy, čo predstavuje
80Yoz predpokladaných oprávnených nákladov n& sfr1,11g6yanie ÚPD (d'alej len,,oprávnené
náklady" )

2. Za oprávnené náklady sa považujú iba náklady na- spracovanie ÚPD, ktoré prijímatel'
preukázatel'ne. vynaložil v období od 0L01.2020 d,l 15. lI.2020. Náklady vynaložené na
obstarávanie ÚPD, dohl'ad nad spracovaním ÚPO a nir jej prerokovanie sú neoprávnenými
nákladrni. Skutočné oprávnené náklady preukáže prijímateť dokladmi podl'a článku III
odsek 1 zmluvy.

3. Prijímatel' sazavázuje spolufinancovať účel podl'a čltilrku I zmluvy z vlastných finančných
zdrojov najmenej vo výške 1 496,00 EUR (slovorn: tisícštyristodevát'desiatšest'EUR), ktoré
predstawjú rozdiel medzi predpokladanými oprár,lrenými nákladmi a poskytnutou
dotáciou.

4. Ak skutočné oprávnené náklady vynaložené na účel rrvedený v článku I zmluvy budú nižšie
ako predpokladané oprávnené náklady, zktorých llc,la vypočítaná výška dotácie podl'a
odseku 1 tohto článku zmluvy, má prijímatel' nárok na dotáciu najviac vo výške 80 %
skutoČne vynaložených oprávnených nákladov. Ak 1lrLjímatef žiadal o poskytnutie dotácie
na spracovanie ÚPO vrátane spracovania čistopisul, t t,nY,nebude spracovaný do 15. I1.2020
a pre Čistopis nie sú stanovené presné finančné náklady, predpokladané oprávnené náklady
budú znižené o 10%. Poskytovatel' písomne oboználtri prijímatel'a o znížení výšky dotácie
podl'a tohto článku,

5. Dotácia sa poskytne ako refundácia oprávnených nákle dov.

článok III
Podmienky a sp6sob poukáza.lria dotácie

l. Dotáciu je možné poskytnúť, ak prijílnatef predložil poskytovatel'ovi
v termíne najneskór do 1 5.1 1 .2020 doklady, ktorýrni preukázal oprávnené náklady, a to:
a) originály faktúr vystavených spracovatefom ÚP1]) na účel uvedený v článku I zmluvy

spolu so súpisom vykonaných prác v roku 202C| a stanoviskom miestne príslušného
okresného úradu v sídle kraja potvrdzujúcim vylicnanie prác podťa § 6 ods. 8 písm. d)
zákona o poskytovani dotácii a;

l 
5 2 ods, 4 vyhlášky ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 5512001 Z. z,

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentá<;li
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b) účtovné doklady preukazujúce uluadenie oprávnených nakladov prijímatel]om na ÚČel

uvedený v článku I znluvy.
Dotáciu podťa tejto zmluvy poukaže poskytovateť bezhotovostným prevodom na účet
prijímateťa uvedený v záůtlavi zmluvy po splnení povinností prijímateťa podťa odseku 1

tohto článku zmluvy najneskór však do 31.12.2020.

čHnok IV
Závázky prijímatel'a

Prij ímateť sa zav ázuje:

a) obstarávať územnopliánovaciu dokumentáciu v súlade so zákonom č. 50/19 76 Zb.
o územnom plránovaní a stavebnom poriadku (stavóný zákon) v znení neskorších
predpisov a vyhláškou tvŽP SR č. 55l200l Z. z. o uzemnoplanovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii ;

b) predložiť poskytovateťovi najneskór do troch (3) rokov od nadobudnutia účinnosti
zmluvy registraěný list ÚPP podťa § 28 ods. 5 zákona é. 5011976 Zb. oúzemnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zékon)v zneni neskorších predpisov;

c) vrátíť poskytnutú dotáciu vo výške podl'a článku II odsek 1 zmluvy na depozitný účet
poskytovatel'a uvedený v záhlaví zmluvy v lehote do tridsiatich (30) dní od uplynutia
lehoty troch rokov odo dňa uzatvorenia zmluvyo ak proces obstarávania a schvaloovania
ÚlO potrváviac ako tri (3) roky od uzatvoreniazmllvy;

d) wátiť poskytnutú dotáciu vo výške podl'a článku II odsek 1 zmluvy na depozitný účet
poskytovatel'a uvedený v záhlaví zmluvy v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa
doručenia oznétmeniao odstúpení od zmluvy podťa článku V odsek l a2 zm|uvy;

e) ihneď písomne informovať poskytovateťa o vrátení dotácie s uvedením výšky vrátenej
dotácie a dóvodu jej wátenia;

0 poskytnúť potrebnú súčinnosť zamestnancom poskytovateťa a zamestnancom
príslušného okresného úradu v sídle kraja na účely vykonania vopred ohlásených
kontrol súvisiacich s poskytnutím dotácie;

g) pri použití dotácie dodtžiavať hospodárnosť, efektívnosť, úěinnosť a účelnosť v súlade
s ustanoveniani zákona é. 52312004 Z. z. orozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých ziákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len

,,zákon o rozpočtových pravidlách") azákonač.357l20l5 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

h) bez zbytoěného odkladu ozntímiť poskytovateťovi zmenu svojich identiťrkačných
údajov;

D bez zbytoěného odkladu informovat' poskytovateťa o akýchkoťvek zmenáchtýkajúcich
sa skutočností apodmienok dohodnutých v zmluve;

j) v pdpade nesplnenia povinnosti riadne a včas vrátiť dotáciu podťa tohto članku
zmluvyo uhradit' uroky z omeškania vo výške podťa § 369 ods. 2 zákona é. 5l3ll99l
Zb. Obchodný zál<onnikv znení neskorších predpisov;

k) vrátiť poskytnutú dotáciu vo výške podťa ělánku II ods. 1 zmluvy na depozitný účet
poskytovateťa uvedený v zéú:ťravi zmluvy, v prípade ak mu bola na ten istý úěel
v príslušnom rozpočtovom roku už poskytnutá dotácia z prostriedkov štrukturálnych
fondov, štátneho rozpoětu alebo iných zdrojov;

l) prijímatel' sa zavázl$e postupovať pri použiti dotácie v súlade s pdslušnými
ustanoveniami zákona é. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní ao zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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článok V
Odstúpenie od zmlruly

Poskytovatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy v pdl:z.de:
a) ak prijímateť poruší závázky stanovené v článku IV písm. a),e),f),g),h), a j) zmluvy;
b) ak už bola pred podpisom zmluvy prijímatelovi p<lskytnutá dotácia v roku 2020 naúěel

podfa článku I zmluvy z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu alebo iných
zdrojov

c) porušenia finančnej disciplíny prijímatefom podl'it zákona o rozpočtových pravidlách;
d) ak prijímatel' poruší ktorukol'vek z podmienok stanovených v § 4 ods. 1 a2 zákona

o poskytnutí dotácií. Prijímatel'ovi v takom prípaL<le nemožno poskytnút'dotáciu podfa
zékona o poskytnutí dotácií počas troch (3) rokorz odo dňa odstúpenia od zmluvy,

e) sa preukáže , že údaje v žiadosti a dokladoch, na zé,klade ktorých poskytovatel'rozhodol
o poskytnutí dotácie, boli nepravdivé, neúplné, z:ilvádzajúce alebo sfalšované.

Prijímateť je oprávnený odstúpiť od zmluvy v pdpaťir:, ak mu nebola poukázaná dotácia vo
výške podl'a článku II odsek 1 zmluvy, pričom je 1lllvinný vržttiť poskytnutú dotáciu vo
výške, v ktorej mu bola poukázaná. na príjmový ričet poskytovatefa uvedený v záhlavi
zmluvy v lehote do tridsiatich (30) dní odo dňa doručertia oznámenia o odstúpení od zmluvy
poskytovatefovi podl'a tohto článku zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia onlé,menta o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

čHnok VI
Doručovanie a komunillácia

1, Každá komunikácia medzi zmluvnými strananti bude prebiehať prostredníctvom
poverených osób, ktorými sú

- na strane poskytovateťa: generálny rillditel' sekcie výstavby, Ing. Tibor
Németh, číslo telefónu02l59494829, e..:ntail: tibor.nemeth@mindop.sk a Bc.
Petra Derevencová, referentka odboru írzemného plánovania, číslo telefonu
02 l 59 49 4830, e-mail : petra. derevencov at @mindop. sk; a

- na strane prijímatefa: Mgr. Lubica Pankievičová, starostka obce, tel.
0905 17 531 68, varhanovce@stonline.sk

2. Zmluvné strany sú povinné oznámit' podstatné zmír:]y v kontaktných údajov poverených
osób tak, aby bola zabezpečená plynulá komunikácia rrcdzi zmluvnými stranami.

3. Všetky oznámeniamedzi zmluvnými stranami, ktoré rill vzt'ahujúk zmluve alebo ktoré majú
byt' vykonané na základe zmluvy, musia byt' vl,Jkonané vpísomnej podobe adruhej
zmluvnej strane doručené buď osobne alebo dcporučeným listom, či inou formou
registrovaného poštového styku, na adresu uvedenú ,,t zžůťravi zmluvy, ak nie je ustanovené
alebo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.

4. Oznámenie sa považuje za doručené tri (3) dni po jeho preukázateínom odoslaní.

článok VII
záv er ečné ustanove It ia

7. Zmlwaje vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých poskytovatel' obdrží štyri (4)



2.

3.

4.

5.

vyhotovenia a prijímateí obdtži dve (2) vyhotovenia.
Zm|uva sa uzatvéra na dobu určitú, a to do ěasu riadneho splnenia závázkov podťa tejto
zmluvy.
Zmluw možno meniť alebo dopíňať len po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán,
pričom akékol'vek zmeny sa budú vykonávať formou písomných ěíslovaných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Na práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa primerane použijú
príslušné ustanovenia zái<ona o poskytnutí dotácií a s ním súvisiace predpisy slovenského
právneho poriadku. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvou bude riešiť
príslušný súd Slovenskej republiky.
Zmh,xa nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvn;imi stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky podl'a § 47a ods. I zékonač. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov v nadváznosti na § 5a ods. l a 6 zél<ona ě. 2l l 12000 Z. z. o slobodnom
pdstupe k informácitám a o zmene a doplnení niektorých zékonov (zál<on o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení
zmluvy.
Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dóvodu rozporu s právnymi
predpismi, zavázujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac
zodpovedá účelu a právnemu významu póvodného ustanoveni a zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetk;ých následkov vyplývajúcich zo zmluvy,
ich zmluvná voťnosť nie je niěím obmedzená a že im nie sú znátme okolnosti, ktoré by im
branili platne uzavieť zmluvu. V pdpade, žetaká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu,
ktorá vznikne druhej zmluvnej strane nazáklade tohto vyhlásenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva plne zodpovedá ich skutočnej vóli, ktoru prejavili
slobodne, váňne,určite azrozlrriteíne,bezomylu, bez časového tlaku alebo zajednostranne
nápadne nevýhodných podmienok,bez akéhokol'vek psychického alebo fpického nátlaku.

v Bratislave dňa
1lr, 07, 20?l
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ú,

služobného úradu
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8.

9.

MINI§TIR§T! o DOPRAVY

Ne,o,, ti Í, r Xr,í,ŤTiJrr'rYBiuŤ,r*u 
r sP,o,Box č.l00

-45 -

Ing. Martin
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Mgr. IJubica ?ankievičová

starostka obce
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