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Reg. číslo: 20274/2015-M_OÚ 

Záz. Číslo: 49814/2015 

 

 

Zmluva o poskytnutí dotácie  

 na podporu činnosti Slovenskej komory  sociálnych  pracovníkov a asistentov  

sociálnej práce na roky 2015 až 2017 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

1.1.  Poskytovateľ:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  

     Slovenskej republiky   
Sídlo:  Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 

Zastúpený:  JUDr. Ján Richter, minister 

IČO:  00 681 156 

Bankové spojenie:  XXXXX 

IBAN účtu:  XXXXX 

 

(ďalej len ako „poskytovateľ“ alebo „ministerstvo“) 

 

a 

 

1.2.  Prijímateľ:  Slovenská komora sociálnych pracovníkov 

                                               a asistentov sociálnej práce  
Sídlo: Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava 

Zastúpený: Mgr. Peter Kulifaj, predseda komory 

IČO: 50 012 592 

Bankové spojenie: XXXXX 

IBAN účtu: XXXXX 

Webové sídlo: www.socialnapraca.sk  

Tel. č./ e- mail: XXXXX / XXXXX 

 

(ďalej len ako „prijímateľ“ alebo „komora“) 

 

( poskytovateľ a prijímateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 

 

1.3. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy podľa ustanovenia § 44 zákona  

č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných 

činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o sociálnej práci“), v zmysle § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) a § 51 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník“). 

 

http://www.socialnapraca.sk/
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Článok II 

Predmet a účel zmluvy 

 

2.1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí 

finančných prostriedkov prijímateľovi v rokoch 2015 až 2017 zo štátneho rozpočtu na 

podporu činnosti komory v súlade s § 44 zákona o sociálnej práci. Finančné prostriedky 

podľa predchádzajúcej vety sa prijímateľovi poskytnú vo forme dotácie podľa § 8a  

ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách (ďalej len „dotácia“).   

 

2.2. Účelom poskytnutia dotácie je podpora činnosti komory. Z dotácie môže prijímateľ 

financovať len oprávnené výdavky, ktorými pre účely tejto zmluvy sú: 

2.2.1. osobné výdavky zamestnancov komory v roku 2015, v roku 2016 a v roku 

2017,   

2.2.2. výdavky na tovary a služby súvisiace s prevádzkou a činnosťou komory, ale 

len tie, ktoré boli použité v období od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 

31.12.2017 a zároveň ktoré boli použité v súlade s opatrením ministerstva 

financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, 

ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia  

a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších 

predpisov, 

2.2.3. výdavky prijímateľa, ktoré vynaložil v roku 2015 pred nadobudnutím účinnosti 

tejto zmluvy a ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťou prípravného výboru 

komory dňa 9.4.2015 a v súvislosti s ustanovujúcim snemom komory konaným 

dňa 18.9.2015, ako aj ďalšie nevyhnutné výdavky vynaložené na začatie 

činnosti komory v období od 18.9.2015 do nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy, 

(ďalej len „oprávnené výdavky“). 

 

Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1. Prijímateľ je povinný použiť dotáciu len na účel na ktorý mu bola poskytnutá a ktorý je 

špecifikovaný v bode 2.2. zmluvy. Prijímateľ je povinný dodržiavať podmienky 

dohodnuté v tejto zmluve a ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.  

3.2. Prijímateľ berie na vedomie, že použitie dotácie podlieha povinnému ročnému 

zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje Ministerstvo financií 

Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo financií“). Zúčtovanie dotácie za 

predchádzajúci rok prijímateľ predloží poskytovateľovi v termíne do 30. apríla 

nasledujúceho rozpočtového roka. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty, ak si môže 

uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie 

poskytnutej zo štátneho rozpočtu uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty. 

3.3. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu účelne, hospodárne,  efektívne a 

účinne podľa ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách. Prijímateľ je zároveň 

povinný zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Pri 
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obstarávaní tovarov a služieb, ktoré bude uhrádzať z poskytnutej dotácie, je prijímateľ 

povinný postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje viesť finančné prostriedky na osobitnom peňažnom účte, ktorého 

IBAN je uvedený v bode 1.2. tejto zmluvy. 

3.5. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu formou bežného transferu bezhotovostným 

prevodom z účtu poskytovateľa na účet prijímateľa uvedený v bode 1.2. tejto zmluvy. 

3.6. Poskytovateľ je oprávnený kontrolovať použitie poskytnutej dotácie, a to vrátane 

dodržiavania touto zmluvou stanovených podmienok. 

3.7. Prijímateľ sa zaväzuje po dobu 10 rokov od podpísania tejto zmluvy  archivovať všetku 

dokumentáciu súvisiacu s použitím poskytnutej dotácie a je povinný strpieť výkon 

kontroly zo strany oprávnených osôb poskytovateľa. 

3.8. Prijímateľ je povinný umožniť a/alebo zabezpečiť povereným zamestnancom 

poskytovateľa vstup do objektov alebo zariadení, v ktorých sa bude realizovať činnosť 

komory, predložiť alebo zabezpečiť predloženie všetkých poskytovateľom 

požadovaných dokladov, informácií, vysvetlení súvisiacich s vykonávanou kontrolou 

a poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovateľovi všetku požadovanej súčinnosti. 

3.9. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa bezodkladne informovať o všetkých 

rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie podľa tejto zmluvy. 

3.10. Prijímateľ nemôže svoje práva a povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy previesť na 

tretiu osobu. 

 

Článok IV 

Výška dotácie, spôsob poskytnutia a termíny jej použitia 

 

4.1. Dotácia na podporu činnosti komory pre obdobie rokov 2015 až 2017 je stanovená 

v celkovej výške 258 586,- eur (slovom Dvestopäťdesiatosemtisícpäťstoosemdesiatšesť 

eur), z ktorej suma 23 000,- eur (slovom Dvadsaťtritisíc eur) je časť dotácie poskytnutá 

za rok 2015. Výšku časti dotácie za rok 2016 a výšku časti dotácie za rok 2017 

poskytovateľ prijímateľovi oznámi písomne na adresu uvedenú v bode 1.2. zmluvy 

v termíne určenom na rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v súlade so 

schváleným rozpočtom ministerstva. 

4.2. Poskytovateľ vyplatí časť dotácie za rok 2015 vo výške uvedenej v bode 4.1. do 10 

kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na účet prijímateľa 

uvedený v bode 1.2. tejto zmluvy. 

4.3. Poskytovateľ vyplatí časť dotácie za rok 2016 a časť dotácie za rok 2017 vo výške 

uvedenej v bode 4.1. tejto zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa odoslania písomného 

oznámenia výšky dotácie podľa bodu 4.1. zmluvy. 

4.4. Časť dotácie vyplatenej za rok 2015 je prijímateľ oprávnený použiť do dňa 31.3.2016 

s výnimkou úhrady miezd a odmien  vyplácaných na základe platných dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru a k tomu prislúchajúcemu poistnému, ktoré 

môžu byť z nej uhradené v termíne výplaty miezd za december 2015, najneskôr do  

31.1.2016.   
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4.5. Časť dotácie vyplatenej za rok 2016 je prijímateľ oprávnený použiť na úhradu 

oprávnených výdavkov realizovaných do dňa 31.12.2016. 

4.6. Časť dotácie vyplatenej za rok 2017 je prijímateľ oprávnený použiť na úhradu 

oprávnených výdavkov realizovaných do dňa 31.12.2017.  

4.7. Prijímateľ sa zaväzuje z časti dotácie poskytnutej na rok 2015 uhradiť poskytovateľovi 

výdavky, ktoré za neho vynaložil pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy, a to na 

základe poskytovateľom vystavenej a prijímateľovi riadne doručenej faktúry. 

Poskytovateľ vystaví faktúru podľa predchádzajúcej vety a doručí ju prijímateľovi na 

adresu uvedenú v bode 1.2. zmluvy. Splatnosť vystavenej faktúry je 15 kalendárnych 

dní.  

4.8. Poskytnutú dotáciu nemôže prijímateľ použiť na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov 

z prijatých úverov, na úhradu nájomného podľa zmluvy o nájme veci s právom kúpy 

prenajatej veci. Prijímateľ nemôže z poskytnutej dotácie poskytovať pôžičky a dotácie 

iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám 

 

Článok V 

Kontrola a vrátenie dotácie 

 

5.1. Prijímateľ berie na vedomie, že výnosy z dotácie sú príjmom štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky. Výnosy z dotácie, nevyčerpanú dotáciu a neoprávnene použitú 

dotáciu je prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť poskytovateľovi podľa bodu 5.3. tohto 

článku zmluvy. 

5.2. Kontrolu použitia poskytnutej dotácie, vrátane dodržiavania touto zmluvou stanovených 

podmienok si vyhradzuje vykonávať poskytovateľ v súlade s osobitnými právnymi 

predpismi. Prijímateľ berie na vedomie, že na kontrolu použitia dotácie, vymáhanie 

neoprávnene použitej dotácie alebo neoprávnene zadržiavanej dotácie sa vzťahuje režim 

upravený v osobitných právnych predpisoch (napr. zákon o rozpočtových pravidlách, 

zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov). 

5.3. Výnosy z dotácie, nevyčerpanú dotáciu a neoprávnene použitú dotáciu sa prijímateľ 

zaväzuje poukázať bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa týmito spôsobmi: 

5.3.1. nevyčerpanú časť dotácie prijímateľ vráti najneskôr do 30. apríla 

nasledujúceho rozpočtového roka na účet poskytovateľa vo formáte IBAN: 

XXXXXXXXXXXXX, 

5.3.2. výnosy z dotácie, t.j. rozdiel medzi úrokom, vzniknutým zo sumy pridelenej 

dotácie po odpočítaní alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu prijímateľa,  

príp. celého poplatku, vráti prijímateľ na účet poskytovateľa vo formáte IBAN: 

XXXXXXXXXXXXXX, a to najneskôr do 30. apríla nasledujúceho 

rozpočtového roka, 

5.3.3. neoprávnene použitú dotáciu vráti prijímateľ na účet poskytovateľa vo formáte 

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX najneskôr do 15-tich kalendárnych 

dní odo dňa doručenia výzvy poskytovateľa na vrátenie neoprávnene použitej 

dotácie.  

 



5/6 

 

5.4. Prijímateľ je povinný pri úhrade výnosov z dotácie alebo nevyčerpanej dotácie alebo 

neoprávnene použitej dotácie podľa bodu 5.3. tejto zmluvy uviesť číslo tejto zmluvy 

ako variabilný symbol. 

 

5.5. Pred poukázaním výnosov z dotácie, nevyčerpanej dotácie alebo neoprávnene použitej 

dotácie podľa bodu 5.3. zmluvy na účet poskytovateľa je prijímateľ povinný zaslať 

poskytovateľovi avízo s uvedením čísla tejto zmluvy a výšky vrátených prostriedkov 

písomnou formou na adresu sídla poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

5.6. Nevyčerpané finančné prostriedky sa podľa § 8a ods. 7 zákona o rozpočtových 

pravidlách nevracajú iba v prípade ak ich výška nepresiahne 5,- eur (slovom: päť eur). 

5.7. Prijímateľ berie na vedomie, že nedodržanie podmienok, za ktorých mu bola dotácia 

poskytnutá, sa považuje za porušenie finančnej disciplíny a takéto jeho konanie 

podlieha sankciám podľa ustanovenia § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.  

 

Článok VI 

Platnosť zmluvy a spôsob jej ukončenia 

 

6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.4.2018.  

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť tejto zmluvy môže zaniknúť pred dobou 

uvedenou v bode 6.1. aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomnou výpoveďou 

poskytovateľa alebo písomným odstúpením poskytovateľa.  

6.3. Poskytovateľ môže aj bez uvedenia dôvodu ukončiť zmluvu výpoveďou 

s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

nasledujúcim po dni doručenia výpovede prijímateľovi.  

 

6.4. Poskytovateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej podstatného porušenia 

prijímateľom, a to: 

6.4.1. porušenia povinnosti prijímateľa uvedenej v bode 2.2. zmluvy, 

6.4.2. porušenia povinností prijímateľa uvedených v bodoch  4.4 až 4.6 a  4.8. 

zmluvy, 

6.4.3. porušenia povinností prijímateľa uvedených  v bodoch 3.1. a 3.2 zmluvy, 

6.4.4. porušenia povinností prijímateľa uvedených v bode  5.3 zmluvy.   

 

6.5. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia prijímateľovi. 

Odstúpením od zmluvy nezaniká povinnosť prijímateľa vrátiť poskytovateľovi 

poskytnuté finančné prostriedky z dotácie použité v rozpore s touto zmluvou, a to 

najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. 

 

6.6. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia výpovede a odstúpenia od zmluvy 

nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom 

odmietnutia prijatia zásielky adresátom. 

 

6.7. Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky poskytovateľa vyplývajúce z porušenia 

finančnej disciplíny uložené prijímateľovi podľa zákona o rozpočtových pravidlách. 
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Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

7.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade 

s Občianskym zákonníkom. 

 

7.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po ich podpise oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán tri rovnopisy dostane poskytovateľ a jeden rovnopis 

dostane prijímateľ. 

 

7.4. Obsah tejto zmluvy možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných 

strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

7.5. Na hospodárenie s poskytnutými finančnými prostriedkami sa vzťahujú ustanovenia 

najmä týchto zákonov: 

7.5.1. zákon o rozpočtových pravidlách, 

7.5.2. zákon o účtovníctve,  

7.5.3. zákon o verejnom obstarávaní, 

7.5.4. zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

7.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a že túto 

zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že 

zmluva nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

za poskytovateľa:      za prijímateľa: 

 

V  Bratislave dňa .....................   V .............................  dňa .................. 

  

 

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

 JUDr. Ján Richter      Mgr. Peter Kulifaj 

   minister       predseda komory 

 

 

 

 

 

       odtlačok pečiatky      odtlačok pečiatky 


