
k žiadosti u nn|/líl* *j1! ;ďfiiil:;iili:x],on,,o,o Z, z. odotáciáchv PÓsobnosti Ministórstva f,rlce, sociálny"t, n*i u."odiny §!rlvenskej repubtikyv znení neskorších predpIsov

Táto zmluv" o 
?9:ryJnutí dotácie (d'?l..i len ,,zmluva..) j:. uzatvorená podl'a § 3 ods. l a §l2 ods' 3 ákona c,3qqtŽorc z:;,;-Á;;ciách v póroúnorti'Mini.,.rrrva práce, sociálnych vecía rodinY Slovenskei rePubliky u 

^.ni"n.rkorši;h.;;6i;;; (ct,alej l." ;;ák;; o dotáciách..),Podl'a § 5l ákona 8, qÚ§eizbňúli;"skeho ,áxii*iiá, znení neskorších predpisov (ďalejlen 
"obČiansky zákonník") apoo'.-átona ě. S:23iliooq z. z. orozpočtových pravidlách

ffi1laHÍŤlfi;rffiai;|;ť"Jů:tryu<toryctr xr.."* v znení n.,t o,.si.t píeapiiov (dúĚj

medzi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí
republiky
Spitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
00 68l 156
Štátna pokladnica

IBAN: SKl7 8180 0000 0070 0010 6819ZastúPeným . Ing, Soňa Filípkoue, g.n..áJřtaiomnicka služobného úradu(ďalej len,,ministoť§tvo'. utuUo iporkytonutel''.;

Reg, číslo: l 1? 62|2022-M_ODPD

a rodiny Slovenskej

Poskytovatelrom
Názov organiácie:

Adresa/sídlo:
Ičo:
BaŇové spojenie:
císlo účtu vo formáte

Prijímatetbm
Názov organiácie:
Adresa/sídlo:
právna forma:
lčo:
,Bankové spojenie:
císlo úětu vo formáte
,IBAN:
lZastúpeným:
{iďalej len,,prijímateť..)

a

Žilinský samosprávnv krai
Komenského 4b, 0l t' 09 žilina
samosprávny kraj
37 808 427
Štátna pokladnica

sK82 8l80 0000 0070 00l 83734
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka samosprávneho kraja

(.prij ímatel' a poskytovatel' spolu ďalej len,,zmluvné strany'')



Článok I.
Predmet a účcl zmluvy

l' Predntetom tejto zmlrrvy jc úpral,a zrnlu,n1,,ch podmierrok, prliv apovinností zrn,uvnýchstrán Pri PoskYtnutí aotácie 
'á 't.on1, 

posk;továte|a za účclorrr ptlclpory aktivít a čirrnostípodl'a § 3 ákona o dotáciách. ttoriiri ,ruíirarirr-)aŮp.ei prijírrratel'dotácie a sťr bližšiešpecifikované v Prílohe č. l teji9 ,n,tur1,--"žrrí"r, rozpočet iň;j a.j ,,znrluvnýrozpočet"), ktorá rvorí neoddclitel\rťr sťrčast' tejto znilrrvy,

2' Zmluvné stranY uzatvárajú tťrto zrnluvu na dobu určitú, a trr odo dňa nadobttdnutiaúčinnosti zmluvy do 3l. januara nasleclqúceňo ."r*ea"elto roka.

3' Dotácia sa PoskYtuje prijínratel'ovi jednorazovo v sun]c 4 700 Eur (slovoln:štYritisícsedemsto 
PY') " 

i"žp"Jto*; kapitolylrririirt".stva íbrnrou bežného transferubeáotovostne na rieei Pri]imai.it uu.a.nY u zarrlaui tejto zrrlltt vy za účelom rozvojasociálnej oblasti v Pósobnosti mini*t.r.tva, ňližšie konkretizovatte,i v prílohe č.l.
4' Prijímatel' sa zavázuje Po Podpise tejto Tiuyy prijat, posky.trrutú dotácirr a , súladt:sPodmienkami stanove'iyml urákon. odotáciácli a'vtelto ztitluvc riadne zrealizovat,aktivity a činnosti, na spoiufinu*ouuni. ktorych.ie dotácia určcná.

5' Prijímatel' sa zavázuje, Že oPrávnenó výdavky na aktivity a činnosti, ktoré sú preclnretomZmluvného rozPočtŮ nu áuoa. tejró zmltr"Y. 
".rr"irl 

v rozsahu poskytnutej dotácieduplicitne fi nancovan é z inýchzdiojov.

6' Ustanovením bodu 2 tohto Článku zntlu,y nie sú dotkntrté prár,tr a povitrnosti zrnlrrvnýchstrán dohodnutó touto zmluvou, ttore mairi 
"*ru"Jriruny praun si uplatnit,po 3l. januári

ffi:l*:ho 
rozPoČtového roka, ri.tó pra", 

" 
o."i;*osti znrluvných strán ostávajú

Článot< It.
Práva a povinnosti zmluvných .strán

Prijímatel' je oPrávnený použit'dotácirr len na účel špecifikovaný vtejto zm]utes Povinnostbu dodrŽat'emluvné poJn,i"nt y, ,u r.io.y.i-sa clotácizr poskytla a itstanoveniaplatných vŠeobecne 
.závaznýil,t'pniuny.ri p*d;i"];"stlucnste.1 republiky. Prijínratel,

Xil:i:,ť"",fi:h #ir;ř:":;o 
oŮ'Ú'unie t<torej t* játj,.in po.kytia použit, na účel

PoskYtnutú dotáciu je Prijínratel' Povinný použit' do konca rozpočtovélro roka, v ktorcrmmu dotácia bola poŠk/tnuta ia'aláj-r." "t.z"ý ."il;;;ř rok,,), s r,ýnimkou výdavko,vYPlývajúcich z Pracovnoprávnych vzt'ahov ,o ,.riu.- ctJcember, bežrého rozpočtovélroroka' ktorých Úhrada. sa.Úskutoeni ulonua,i nasleffi..ňl .orp,rčtového roka. použitiedotácie Podlieha Povinnérnu ,oenJn,u'rnčtovaniu ,ňil;, roz.1ločtom, ktorého spósoburČuje Ministerstvo financií stoven.ske3 ;;p;;ňň Ž?řio"uni. tiotácie jc prijínratel,Povinný PredloŽit' PoskYtovat.t'oui-u'i.rmíne najnerr.o, áo 31. .ianuára nasledujúcehorozPoČtového roka, oPrávnenými r'ýda'ka*i p;ft;iJ"ia.i. poskytnutej na základe tejto
ilHÍý*,HX",Ť]"Jší |:l;ri::,i 

i,,ut,t'o',,,",atiuj" tó; tu,',ú,. l sťrlacle 
-so

1.



3' Za ÚČelné ahosPodárrre PouŽitic.poskvtnutei dotácie.zoclpoveclá .iej prijímatei, pocll,azákona o rozpočtových prar,icilácli o áro,,.ň i.'po"innl' zabczpečit' riadne vedettieÚČtovníctva, VýnosY z áotácie sťr príimonr 
'štáúeho 

rozpočtu. Výnosy z dotácie,nevYČerPanťr dotácju a neoprár,nen. pouŽitť, dcltácitr .ie priiíniai.i p."ii"v bezodkladnevrátiť poskltovatel'ovi podl;a lrodrr ó tohto článktr,

4. V zúčtovaní je prijínratel'pot,irtttý uviest.:
a) čislo zmluvy o poskytrrutí dotácie.
b) výšku poskytnutej dotácie.
c) ÚČel, na ktorý bola dotácia Prijírnarel'ovi poskytnutá spolr.r s listirrnýnri dókaanipreukazujúcimi účel použitia dótácie.
d) výšku použitých finanenych prostrieclkov z clotácie,
e) výšku výttosov z poskytrrute.i dotácic.
f) výšku vrátených finančných'-prostriedkol, z poskytnute.i dotácic,g) vecné vyhodnotenie aktivít a činností a správu o čcrpaní dotitcie,
h) ČÍsla dokladov, P^od ktorými boli v;l<tavky ,, .ieioun".i eviclencii zaúčtované, vrátanekópii ich príloh (faktúry. pokladn"ični aoktoay, priln o.,e a vý,clavkové doklady, výpisyz účtu o bezhotovostnýclr platbách a pod,),
i) PodPornú dokumentáciu Ó rea|jzácii aktivit a čirrností (napr. doklad preukazujúci, že

Prijímatel' dotácie Posfupoval pri výbere dodávatel'a slujuy 
".,lroJá so zákonotn č,34312015 Z, z, o verejnom obstarávani a o zmene a doplnerrí niektorých zákonov (d,alejlen,,zákon o verejnom obstarávaní'.),

j) ŠtatutárnYm zástuPcom podpísané a peč.iatkou organizácie opatrené r,ylrláscnie. žedotácia bola ČerPaná vsúláde spoámienkanli *j,o zrrrlury, ze 
-uoto 

vyčerpanáv PoskYtnutej výŠke alebo vyhlásenie o vrátení n.uyEe.pa,rej c\asti dotácie na príslušný
účet poskytovatel'a.

5, PoskYtovateť si vYbrradzuje Právo vykonávat'kontrolu hospoclárrlelro použitia poskytnutej
dotácie, vrátane dodrŽiavania stanovených podmienok tejto znt}rtvv u .utua. so r,šeobecne
záváznými PrávrrYmiPredpismi SR. a prijímatel'sa zavázujenrn 1,ýkoo kontroly umožnil,,najmá PredloŽit' |9bo zabezpečit'pr.airz.ii.-foio,1ouon.,.l, clokladot,. irlťornrácií.
'Ysvetlení súvisiacich s vykonávanou. kont,olou o pffi ,ttút, alc bo zauezpeeii, 

^ill;i;PoŽadovanej súČirurosti. Prijímatel' berie ,,o 'u*Jon,,i.. 
ž.e l.,a t<inirotrr použitiadotácie, vYmáhanie neoPrávnene použitej dotácie ut.t,, u.oprár,t-lctrl- zadržiavanej clotáciesa vzt'ahuje reŽim uPravený v Privnychpreclpisoclr sŘ. aů nnp,.. .akorr o rozpoetovýchPravidlách' ákon ě, 357/2015'2. z,.ofinanenej kont,ot* u ou,iit" u o ,*"n. a doplrreniniektorých ákonov (d'alej aj len ,,záko,, o kunt.ol. u--ou,tlr..').

6' VýnosY z dotácie, nevYČerPanú dotáciu a neoprávnene použitťr dotáciu sa priiimatel,zavázuje Poukázat'beáotovostným prevodom na rreet poskl,tor,atel,a nasledovtte:a) nevYČerPanú dotáciu do }l. deccmbra u.iner, rozpočt,ového roka na účetposkytovatel'a vo formáte IBAN: sKl7 8l80 000ó óo;o ool0 €l8l9,b) nevYČerPanú dotáciu nevrátenú do 31. clecenrbra u.z,,eno roz.počtovélro roka na účet
PoskYtovatel'a vo formáte IBAN: sKl2 trgo o0oó ó070 005tj 7253 najneskór do 3l.januára nasledujúceho rozpočtového roka,

c) výnosY (rozdiel medzi Úrókom, vzniknutýnl zo sumy pridelene.i ctotácie po oclpočítaníalikvotnej Časti PoPlatku za ve<le.l_ic 9ei" pri.;im.iár", príp, celý poplatok) na úče1PoskYtovatel'a vo formáte IBAN: SK18 818b ó000 óozo'oólo s7oínijn.rt o. cto 3l.januára nasledujťrceho rozpočtového roka,



r

7,

d) neoprávnene použitú dotáciu na účet poskltol,atcl,a Yo fornráie II}AN: SKl2 8l80 00000070 0058 7253 najneskór do t S-tich kaienaarnl,ch-jni oclo dria aorueenia výzvy na
_ "vtátenie 

neoprávnene porržite.i rJotácie od poski,rt;;r; ..
Prijímatel' je povinný pri rrlrraile r,!,nosor, , aoia.i. alcbo ncvyčcrpanej dotácie alcboneoprávnene použitej dotácie uviest.číslo 

"niuvu 
át,o ňoUirnY sl,rnbol.

Pred Poukázaním výnosov z clotácie. ner,.t,čerpanej dotácie alcbo neoprávnene použitejdotácie na ÚČet PoskYtovat9l'u j. prijínratel: pnuirrni, .artuii nuiru s uveclením čísla zmluvya výŠkY vrátených Prostriedkov z. aótacie píronrnclr, túňu na aclres;u síclIa poskyto,atel,auvedenú v záhlaví tejto zttrluv1,.

Nevyčerpané prostriedky z clotácie sa podl'a § 8a ocls, 7 zákona tl rozptlčtových pravictláchnevracajú, ak ich §uma nepresiahne 5 brrr (sllvo, pá'; Pr.u.i.

Prijínratel' sa zavázuje, Že po dobu 5 rokov odo dňa ťrčinrrosti tejro zmluvy bezpredchádzaj ú9eho písomného iúh lu.u poskyto vate l'a ;a) nePrevedie vlastnÍcke právo alebo iné právo na inú osobu k veci, na obstaranie ktorejsadotácia PoskYla, s výnimkou nástupnickej orgonlra.i. pclskytr,rjťrcej sociálne službysPlňajúcej nárok na daný ťrčel v anl,s_le zalorri o dotáciác},. 
-lrstanouenic 

sa nctýka
Prijímateťa, ktorym je obec atebo ÝÚC a dotácia n" ob.to.unie veci je určená preprávnickú osobu v jej/jeho zriad'ovacej alebo zaklarlacej pósotrnclsti.b) nezriadi.a inej osobe neumožní zriadiř ,áložné ;;;"o-ur.u. vccltó bremetto k r,eci, naobstaranie ktorej sa dotácia poskytla.

c) nePrenechá inej osobe za teělomlej nájmu, výpožičky alebo zánteny vec, na obstaraniektorej sa dotácia poskytla,
d) nePouŽije vec, na obstaranie ktorej sa.dotácia poskytla, na iný účei, než je daný touto
. zmluvou a neprevedie vec ako vklád cto obchoán.i ,|oíoenorti,e) v PdPade, Že PrijÍmate]' dotácie precl upiyn,,ti, r.i,oty i .ukou oclo dňa účinnosti tejtozmluvY zanikne.alebo prestane vykonávar'čittnost' aiealizovat,atti.,iiy. ria t<torti botadotácia na základe tejto zmluvy poskytnrrtá. .jc pouinny purkytáuuiei,oul vrátit,alikvotnú Čast'lrodnoty veci, na obstáranió ktorej iu t,ota tató aotacia pork}tnuta,

Alikvotná čast'hodrroty veci sa určí nasledo,ný* uror.on.,,
A= H- (}Vl825xD), pričom:
A - je alikvotná časť,
H " je obstarávacia lrodnota veci.
1825 - počet dní v lehote 5 rokov,
D - počet dní, kedy bola vec vytržívaná r, sťtlacle s touto znllttvott.

Prijímateť sa zavázuje^15 kalendárnych d,ní voprecl písotrrne oztrátnit, poskytovate1,o,i
Znenu svojej Právnej fornrY, zlúčenie, sply.nutie s iriorr prťt,nickol, oróbo,,'ulebo jelrorozdelenie; uvedenú Povinnost'má prijinratcl'clo 5 rclkov od naclobudnrrtia úěinnosti tejto
1tluvV,,|1ijímatel' je.takisto povinnýpisomne oznámi,'p*ry,uuatel,ovi do 7 dní z'íenuadresy sídla prijímatel'a. ---- r-*

NedodrŽanie Podmien ok, za ktorých sa dotácia poskytla, sa bucJc považovat, za porušeniefinanČnej disciPlínY 
.a bude podliehat' sankciám' Ňi; Llstanovenia § 31 zákcrnao rozpočtových pravidlách.

E.

!).

l l).

1l.



F
l2' Prijímatel'berie na vedonrie. že počas trvania.jeho zákonncj povinnosti arclrivovat,dOkumentáciu súvisiacu s použitím dotácic .j. o";i..r' strpict. výl<on kontroly zrl .stranyoprávnených osób.

l3. Prijímatel' je povinný doklad,v a dokurnent1,
zákarky archivovat'po dobu mininrálne pái
tiež povinný po požiadaní poskytovatcl'ont
predložiť.

súvisiace s uskutočnerrínr postupu zadár,ania
rokov od účinnosti tejto znrluvy.-Prijínratel' je
tieto cloklady a dokumenty póskytovatel'ovi

Článok III.
Platnost'zmluvy

Zmluvné stranY uzatvárajú túto zmluvu na dobu uvcdenťt v boclc 2 článku L tejto znrluvy.

Poskytovatgl'móže odstúpit'ocl tejto zmlur,}, najrná r, prípade :

:)t účtl poskytnutia dotácie ,unlkn. aleUÓ tloír.o.JnY.-
b) $. Prijímatel' Podstatným spósobom porrrší zmlttvIri pclr.,innosti podl,a bodtr 3. tohtočlánku,
c) ak Prijímatel'uviedo.l v Žiadosti o poskytnutie clotácie alcbo v <iokunrentoch, ktoré sú jejprílohou nepravdivé alebo neťlplné ridáje.

Za Podstatné PoruŠenie. zmluvných povirrností prijímatel'a sa pre ťrčely tejto zmluvy
Povafuje PoruŠenie povinností vyplývajúcich z eianiu I bod + tcjto z,nluvy a z článku lIbod l, 2, 3, 4, 6, 9 a 10 tejto znrluvy"

OdstúPenie od zmluvY je ÚČinné dňom cloručrlnia písomnélro crclstúpenia prijírnate1,o,i.
OdstúPením od zmluvY zaniká táto zmluva a zároveň zanikajú všetky práva a povinnosti
zmluvných strán, s výnimkou povinnosti prijímatel'a ,ueton;ur o urátit, poskytovatet,ovi
PoskYtnutú dotáciu pouŽitú vrozpore s touio-zrrnluvclu najneskór do ro talenáarnlr61, ,,n,odo dňa ťrčinnosti odstúpenia od imluvy,

Zmluvné stranY sa dohodli, Že účinky doručerria ocistťrpenia podl'a bodtr 4 tohto článkllnastávajťr tieŽ dňom vrátenia nedoručenej zrisiclky oclosielateI,ovi alebo driom odmietnutiaprijatia zásielky obsahujúcej odstúpenie ód znrlur]y adresátom.

Člántlk tV.
záverečné ustanovcnia

Táto. zmluva_ Podlieha Povinnému zverejncniu v (]entrálnonl registt.i zmlúv vcdenomUradom vládY Slovenskej republiky v sťrladc so zákclnom č,21l/2000 Z. z.o slobodnom
PrístuPe k informáciám a o zmene a doplnení niektorýclr zákotrclv v zneni neskoršícltpredpisov.

Zmluva nadobúda Platnosť . dňom jej poclpísania oprávncrrými zástupcami obochzmluvných strán a ÚČinnost' naaobrida ál:il nurt.aul,i.inr po dni jej zvereinenia vcentrálnom registri anlúv v súlade s § 47a občianskeho zákonníka.

l.

2.

4,

5.

l.



3, Zmluva je vYhotovcná v troclr rovnopisoch. z ktorých dva rovnopisy obdťí poskytovatel,
a jeden rovnopis obdrží prijírnatel'"

4, Obsah tejto zmluvy moŽno nrenit' a,lebo dopitrať len na áklade vájomnej dohodyzmluvných strán fornrou oČÍslovaných pisomnych clodatkov podpisan-ých oprávnenými
zástuPcami oboch zmluvný'ch strán, ktoré budú ňeoddelitel'nou súeu.t'ou t.ito zmluvy.

5, Ostatné vzt'ahY,. ktoré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve sa riadia občianskym
zákonníkom v platnom znení.

6, Prijímatel'dotacie sa zavázuje uvádzať na všetkých tlaěených a elektronických materiáloch
a v mediálnYch výstuPoch, že aktivity a činnosti podťa § 3 zákona l dotáciách sa
realizovali vd'aka finančnej podpore ministerstva,

7. Na hosPodárenie s poskytnutými účelovýnri prostriedkami sa vzťalrujú najmá:
a) zakon o dotáciáclr,
b) zákon o rozpočtových pravidlách,
c) zákon é. 43ll2a02 Z, z" o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
d) zákon o verejnom obstarávaní,
e) zákon o kontrole a audite,

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečitali, jej obsahu porozumeli a že túto
zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, ur8ite.j auózumitel'nej vóle, že
zmluva nebola uzatvorená pod nátlakotn, v tiesni ani za nápactne nevýhodných podmienok
a na znak súhlasu s jej obsahonrju vlastnoručne po<lpisujú

V Bratislave, dňa
1 9. ú. lrnl 3 0. 09. 2022

Za poskytovatel'a : Za prijímatel'a:

............;}r.,...,..i.,...
Ing. Soňa Filípková

generálna tajomníčka služobnélro ťrra<lu
Ing. Erika Jurinová'

V ........ j.1:.!.É............., dňa

l

samosprávneho kraja



Názov prij ímatel'a dotticie

označenie druhu dotácie

označenie účelu dotácie

Miesto realiácie aktivít

Výška poskytnutej dotácie

Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu :

Číslo účtu prijímatel'a. vo ťormáte IBAN,
na ktoré má byť dotácia poskytnutá :

Šhuktúra rozpočtu

v .............f-l.| jí.q.................... dňa

'l 
o, os, t[zl

Podpis štatutárneht; z,ástupcu prijímatel'a a pečiatka'

príloha č. l k
Znrluve o poskytnutí dotácie
reg. č.l t762l2022-M ODPD

Zmluvný rozpočet

ŽilinstY samosprávny kraj

§ 2 písm a) dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb

: §3 ods, l písm. e) bod 3 ákona č,54412010 Z.z"

: CSS HARMÓNIA, Republiky l045/22, Ž|rina

4 700,00 €

Ing. Erika Jurinor,á, predsedničt<a ŽSr

SK82 8l80 0000 0070 00l83734

Položke Celkové náklady* vlastné alebo iné
zdroje Dotácia

l 2 3 4

Bežné výdavky
5 ks eleh,iclcy polohovatel'ná
postel' s ant idekub it nýnt
malracom, hrazdolt ct

hrazdičkou/á880€/ks

4 400,00 € 450,00 € 3 950,00 €

5 ks nočný stolík s jeclálen.rkou
doskou/ á 165 €/ks

825,00 € 75,00 € 750,00 €

Spolu v€ 5 225,00 € 525,00 € 4 700,00 €

v"Á 100% l0,05% 89rgíVo
.;í>. i".l i3

istÍpec é.2* stÍpec č.3 + stÍpec č.4


