Zmluva č. OSV/029/2017
o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
uzatvorená podľa § 75 ods. 7 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
(ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:
1.
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
(ďalej len “poskytovateľ”)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie1, 81499 Bratislava1
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
Československá obchodná banka, a. s.
SK28 7500 0000 0000 2582 8023
00603481
2020372596
a

2.
Názov:
Právna forma:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
(ďalej len “príjemca”)

Centrum včasnej intervencie Bratislava
nezisková organizácia
Legionárska 13, 831 04 Bratislava
PhDr. Erika Tichá, PhD., štatutárna zástupkyňa
Tatrabanka, a. s., a. s.
SK71 1100 0000 0029 4104 3300
45744688
2024177903

Poskytovateľ a príjemca sa na účely tejto zmluvy označujú aj ako zmluvné strany (ďalej len
„zmluvné strany“).
Článok 1
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančný príspevok vo výške
1500,00 Eur (slovom: tisícpäťsto eur) zo svojho rozpočtu na bežné výdavky príjemcu.
2. Príjemca finančný príspevok prijíma a zaväzuje sa použiť poskytnutý finančný príspevok
len na účel uvedený v čl. 3 bode 2 tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve.
Článok 2
Spôsob poskytnutia a výška poskytnutého finančného príspevku
1. Poskytovateľ poskytne príjemcovi finančný príspevok vo výške 1500,00 Eur (slovom:
tisíc päťsto eur) na účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto zmluvy vo forme jednej
splátky.

2. Zodpovednosť za poskytnuté finančné prostriedky preberá príjemca dňom ich pripísania
na jeho účet.
Článok 3
Účel a podmienky použitia finančného príspevku
1. Príjemca je povinný použiť finančný príspevok na schválený účel v súlade s touto
zmluvou.
2. Poskytnutý finančný príspevok je účelovo viazaný na úhradu predpokladaných
prevádzkových nákladov príjemcu:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu,
odvody do poisťovní.
3. Príjemca je povinný:
a) viesť poskytnutý finančný príspevok na osobitnom účte, resp. podúčte a viesť
príslušnú účtovnú evidenciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a uchovávať účtovné doklady súvisiace s realizáciou projektu. Výnosy z finančného
príspevku po odrátaní poplatkov za vedenie účtu je príjemca povinný odviesť na účet
poskytovateľa najneskôr do 31. decembra 2017,
b) bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o každej skutočnosti, ktorá by
mohla obmedziť alebo znemožniť využitie finančného príspevku v súlade s jej
účelom.
4. Príjemca sa zaväzuje vyčerpať finančný príspevok do 31. decembra 2017 a vyúčtovať ho
poskytovateľovi najneskôr do 1 5. januára 2018 predložením dokladov, prípadne
fotokópii dokladov o použití poskytnutého finančného príspevku na dohodnutý účel.
5. Ak príjemca nevyčerpá poskytnutý finančný príspevok, je povinný nevyčerpanú časť
finančného príspevku vrátiť na účet poskytovateľa najneskôr do 30 dní po predložení
vyúčtovania. Za deň vrátenia finančných prostriedkov sa považuje deň ich pripísania na
účet poskytovateľa.
6. Príjemca sa zaväzuje pri každej forme propagácie a prezentácie projektu vhodným
spôsobom deklarovať skutočnosť, že finančný príspevok bol poskytnutý z rozpočtu
poskytovateľa. Príjemca sa zaväzuje uverejniť logo Bratislavy na tlačových materiáloch
k propagovaným kampaniam.
7. Ak je príjemca finančného príspevku registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty,
táto nie je pri vyúčtovaní finančného príspevku považovaná za oprávnený výdavok.
Článok 4
Kontrola použitia poskytnutého finančného príspevku
1. Poskytovateľ je oprávnený počas platnosti zmluvy kontrolovať účelnosť použitia
poskytnutého finančného príspevku.
2. Príjemca vyhlasuje, že je oboznámený s tým, že poskytovateľ vykonáva finančnú kontrolu
hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami a kontrolu dodržiavania podmienok
zmluvy a týmto sa zaväzuje vytvoriť kontrolnému orgánu podmienky na výkon finančnej
kontroly.
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3. Príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi finančný príspevok v prípade, že koná rozpore
s touto zmluvou, najmä ak:
a)
b)

c)

d)

nedodrží účel a podmienky poskytnutia finančného príspevku,
nedodrží podmienky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo
nevedie účtovníctvo v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
nepredloží vyúčtovanie finančného príspevku v termíne podľa tejto zmluvy alebo
nereaguje na výzvu poskytovateľa na predloženie vyúčtovania finančného príspevku,
alebo ak poskytovateľ zistí nedostatky v predloženom vyúčtovaní finančného
príspevku, a tieto nedostatky prijímateľ neodstráni ani v dodatočnej lehote určenej
poskytovateľom,
neodvedie finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na účet poskytovateľa.
Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len na základe dohody
zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov.
2. Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých si
poskytovateľ ponechá dve (3) vyhotovenia a príjemca dve (1) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom zmluvy, rozumejú mu a nemajú
výhrady voči obsahu a forme, zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, čo na znak svojho súhlasu potvrdzujú svojimi
podpismi.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy je Žiadosť o finančný príspevok na
poskytovanie sociálnej služby včasnej intervencie.
V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Za poskytovateľa:

Za príjemcu:

PhDr. Erika Tichá, PhD. v. r.
štatutárna zástupkyňa
Centrum včasnej intervencie Bratislava n. o.

JUDr. Ivo Nesrovnal v. r.
primátor
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