
 

 
ZMLUVA  

o poskytnutí dotácie na rok  2014 

číslo KaMO-23-90/2014 
 

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  
v znení neskorších predpisov 

v spojitosti s § 4 ods. 6 zákona č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti  
Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení zákona č. 214/2013 Z. z. 

 
medzi zmluvnými stranami 
 
Poskytovateľ:  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
zastúpené: Ing. Jarmilou Mikušovou, generálnou  riaditeľkou sekcie ekonomiky 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky na základe plnomocenstva 
č. KaMO-9-103/2014 zo dňa 30. mája 2014 

sídlo:                      Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
IČO:                     30845572 
peňažný ústav:       Štátna pokladnica Bratislava 
číslo účtu:              SK50 8180 0000 0070 0017 1215 
IBAN 
(ďalej len „poskytovateľ“)  
 
a 
 
 
Prijímateľ:              Múzeum Petržalského opevnenia 
zastúpené:  Ing. Martinom Kubalom 

predsedom   
sídlo:   Belinského 7, 851 01 Bratislava 
IČO:   42255937 
peňažný ústav: Sberbansk Slovensko, a. s.         
číslo účtu:                 SK6931 0000 0000 4150 034618  
IBAN 
(ďalej len „prijímateľ“) 
 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
        Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej re-
publiky podľa ustanovenia § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách ve-
rejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Sloven-
skej republiky v znení zákona č. 214/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) na účel uvedený v čl. 
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2 tejto zmluvy. Prijímateľ sa zaväzuje prijať dotáciu v sume poskytnutej podľa článku 3 
tejto zmluvy bez výhrad a  naložiť s ňou podľa  podmienok tejto zmluvy.  
 
 

 
Článok 2 

Účel poskytnutia dotácie 
         
1. Dotácia sa poskytuje z bežných výdavkov na realizáciu projektu „Organizovanie kultúr-

no-historického podujatia pri príležitosti výročia mobilizácie s ukážkami a programom pre širokú ve-
rejnosť“ v termíne 1. 5. – 30. 9. 2014 (ďalej len „projekt“) v súlade s ustanovením § 2 
písm. a) zákona. 

2. V súlade s ustanovením  § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov prijímateľ nesmie použiť poskytnutú dotáciu na pohostenie, občerstvenie 
alebo dary. 

 
Článok 3 

Suma a podmienky poskytnutia a prijatia dotácie 
 

1. Dotácia sa poskytuje prijímateľovi v celkovej sume 1 180 € (slovom  Jedentisícstoo-
semdesiateur). 

2. Výška dotácie z verejných prostriedkov v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. v znení 
neskorších predpisov nesmie presiahnuť 90 %  z celkových fakturovaných nákladov 
vynaložených na realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá. Prijímateľ nie je 
oprávnený prijať a použiť dotáciu zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu od 
iných poskytovateľov. Ostatných 10 % z  celkovo fakturovaných nákladov vynalože-
ných na realizáciu projektu musí byť zmysle  § 3 ods. 3 zákona vynaložených z iných 
zdrojov ako  zo štátneho rozpočtu alebo rozpočtov  územnej samosprávy.  

 
 
 

Článok 4 
Podmienky použitia dotácie 

 
1. Prijímateľ je povinný použiť sumu poskytnutej dotácie hospodárne, efektívne a výluč-

ne na účel uvedený v článku 2 tejto zmluvy. 
2. Prijímateľ je povinný pri použití dotácie postupovať podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.  

3. Ak prijímateľ nepoužije sumu poskytnutej dotácie alebo jej časť v súlade s podmien-
kami tejto zmluvy, je povinný neoprávnene použitú sumu poskytnutej dotácie vrátiť 
na účet poskytovateľa v lehote určenej poskytovateľom. 

4. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi dotáciu do 10 pracovných dní, ak mu 
bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu. 

 
 
 



 3 

 
 
 
 

Článok 5 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
      Zmluvné strany sa dohodli na vzájomných právach a povinnostiach takto: 
 
1. Poskytovateľ poskytne dotáciu v sume podľa článku 3 tejto zmluvy jednorázovo         

a výlučne bezhotovostne na účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to do 
21 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Prijímateľ nie je oprávnený sumu poskytnutej dotácie previesť na iný účet počas celej 
doby používania dotácie až do jej  záverečného vyúčtovania s výnimkou použitia dotá-
cie na účel uvedený v tejto zmluve.  

3. Prijímateľ je povinný evidovať sumu poskytnutej dotácie  v účtovníctve osobitne  a jej  
použitie musí účtovať preukázateľne a úplne v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o úč-
tovníctve v znení neskorších predpisov. 

4. Poskytovateľ je oprávnený vykonať u prijímateľa  príslušnú kontrolu podľa § 7 záko-
na. 

5. Prijímateľ je povinný predložiť vyúčtovanie čerpania dotácie poskytovateľovi (Kance-
lárii ministra obrany Slovenskej republiky) do 10 dní po ukončení štvrťroka, ročné zá-
verečné  vyúčtovanie finančných prostriedkov doložené účtovnými dokladmi je prijí-
mateľ povinný predložiť najneskôr do 10. januára 2015. Súčasťou ročného  závereč-
ného vyúčtovania musí byť aj čestné prehlásenie prijímateľa o tom,  kde sa nachádzajú 
originály dokladov k poskytnutej dotácii 

6. Prijímateľ je povinný v lehote  do 10 pracovných dní po skončení realizácie projektu   
odviesť na účet poskytovateľa SK 28 8180 0000 0070 0017 1223 vedený v Štátnej 
pokladnici nepoužitú sumu a výnosy z poskytnutej dotácie a zároveň mu zaslať o tom 
písomné upovedomenie. Ak  projekt bude prijímateľ realizovať v poslednom štvrťro-
ku 2014, je povinný v lehote najneskôr do 10. decembra 2014 odviesť na účet posky-
tovateľa SK 28 8180 0000 0070 0017 1223 vedený v Štátnej pokladnici nepoužitú su-
mu a výnosy z poskytnutej dotácie a zároveň mu zaslať o tom písomné  upovedome-
nia. 

 
 
 

Článok 6 
Sankcie 

 
V prípade porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov je prijímateľ povinný uhradiť uložené sankcie v zmysle uvedeného 
ustanovenia.   
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Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením posky-

tovateľa od zmluvy. 
2. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 

- bez udania dôvodu od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy do uplynutia doby  po-
skytovateľa na poskytnutie dotácie podľa článku 5. ods. 1 tejto zmluvy; 

- ak zistí, že prijímateľ porušil akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy; 
- ak zanikne dôvod poskytnutia dotácie uvedený v tejto zmluve.  
Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť okamihom  jeho doručenia prijímateľovi. 

3. Túto zmluvu možno po súhlase zmluvných strán kedykoľvek zmeniť alebo doplniť 
formou písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch; poskytovateľ dostane 
tri rovnopisy a prijímateľ dostane jeden rovnopis.  

5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s § 5a ods. 1 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť  dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia. 

 
 

 
V Bratislave dňa     . júla 2014                                 V Bratislave dňa   . júla 2014 
 

 

Za poskytovateľa:  Za prijímateľa: 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Jarmila MIKUŠOVÁ 

  

 

 

 

 

 

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

Ing. Martin KUBALA 

generálna riaditeľka 

sekcie ekonomiky Ministerstva obrany SR 

(odtlačok pečiatky) 

 

 predseda 

Múzea Petržalského opevnenia 

(odtlačok pečiatky) 

 
 


