ZMLUVA
o poskytnutí dotácie na rok 2019
číslo SEMOD-80-7/2019
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
Článok 1
Zmluvné strany
Poskytovateľ: Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
zastúpené:

plk. Ing. Vladimír Kavický, PhD. – generálny riaditeľ sekcie
modernizácie – Národný riaditeľ pre vyzbrojovanie poverený na
základe plnomocenstva č. p.: KaMO-1-10/2019
sídlo:
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO:
30 845 572
peňažný ústav: Štátna pokladnica
číslo účtu:
SK50 8180 0000 0070 0017 1215
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ:

Paneurópska vysoká škola, n. o.
Fakulta informatiky

zastúpené:
RNDr. Michal Mutňanský – riaditeľ
sídlo:
Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
IČO:
36 077 429
peňažný ústav: Tatra Banka, a. s
číslo účtu:
SK41 1100 0000 0029 4101 2897
Zapísaný v Registri neziskových organizácií číslom OVVS-820/109/2003-NO.
(ďalej len „prijímateľ“)
Článok 2
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie prijímateľovi podľa zákona
č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej
republiky v znení zákona č. 214/2013 Z. z. z rozpočtu rozpočtovej kapitoly

poskytovateľa v sume a za podmienok podľa tejto zmluvy (ďalej len „zákon
č. 435/2010 Z. z. “). Finančné prostriedky poskytnuté podľa tejto zmluvy budú
použité v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“).
Článok 3
Účel poskytnutia dotácie
Dotácia sa poskytuje na projekt: Inteligentné meniče servosystémov
v moderných zbraňových systémoch v súlade s § 2 bodu e) zákona č. 435/2010
Z. z. a opisom projektu, ktorý je prílohou tejto zmluvy (príloha č. 2).
Článok 4
Suma poskytnutej dotácie
1. Dotácia sa poskytuje prijímateľovi v celkovej sume 87 955,50 € (slovom:
osemdesiatsedemtisícdeväťstopäťdesiatpäť Eur a päťdesiat centov), pričom pre
rok
2019
sa
poskytuje
vo
výške
46 753,50
€
(slovom:
štyridsaťšesťtisícsedemstopäťdesiattri Eur a päťdesiat centov) a pre rok 2020 sa
poskytuje vo výške 41 202,00 € (slovom: štyridsaťjedentisícdvestodva Eur).
2. Dotácia sa poskytne na účet prijímateľa uvedený v článku 1 tejto zmluvy.
Článok 5
Podmienky použitia dotácie
1. Prijímateľ prijíma sumu poskytnutej dotácie podľa článku 4 tejto zmluvy bez
výhrad.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že sumu poskytnutej dotácie použije hospodárne a výlučne
na účel uvedený v článku 3 tejto zmluvy. Prijímateľ sa ďalej zaväzuje, že jej použitie
bude riadne viesť vo svojej účtovnej evidencii.
3. Prijímateľ je povinný použiť poskytnutú dotáciu výlučne v súlade s „Podmienkami
použitia poskytnutých finančných prostriedkov dotácie na výskum a vývoj“, ktoré
sú neoddeliteľnou prílohou č. 1. tejto zmluvy.
4. Ak prijímateľ nepoužije sumu poskytnutej dotácie alebo jej časť na účel podľa
článku 3 a v súlade s prílohou č. 1. tejto zmluvy, je povinný neoprávnene použitú
sumu poskytnutej dotácie bezodkladne vrátiť na účet poskytovateľa uvedený v
článku 1 tejto zmluvy a v lehote určenej poskytovateľom. V takomto prípade je
prijímateľ zodpovedný za prípadnú škodu a je povinný zabezpečiť si prostriedky
z iných zdrojov, tak aby projekt financovaný touto zmluvou bol riadne ukončený
v súlade s bodom 3 článok 6 tejto zmluvy.

Článok 6
Práva a povinnosti zmluvných strán
Zmluvné strany sa dohodli na vzájomných právach a povinnostiach takto:
1. Poskytovateľ poskytne dotáciu určenú pre rok 2019 v sume podľa článku 4 tejto
zmluvy, výlučne bezhotovostne na účet prijímateľa, a to do 21 dní od nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy. V nasledujúcom roku 2020 trvania projektu bude dotácia
poskytnutá vo výške a za podmienok uvedených v článku 4 tejto zmluvy, výlučne
bezhotovostne na účet prijímateľa, a to do 31. januára príslušného kalendárneho
roku. Poskytnutím dotácie sa rozumie dátum odpísania finančných prostriedkov
vo výške dotácie v súlade s článkom 4 tejto zmluvy z účtu poskytovateľa.
2. Prijímateľ nie je oprávnený sumu poskytnutej dotácie previesť na iný účet.
3. Prijímateľ sa zväzuje ukončiť realizáciu projektu najneskôr do 31.03.2021 a v lehote
uvedenej v bode 6 tohto článku doručiť poskytovateľovi záverečnú správu o
vykonaní projektu.
4. Prijímateľ je povinný v každom príslušnom roku odviesť na účet poskytovateľa
nepoužitú sumu a výnosy z dotácie poskytnutej v príslušnom roku e a zároveň mu
zaslať o tom písomné oznámenie, a to všetko najneskôr do 10. decembra
príslušného kalendárneho roku. V takomto prípade je prijímateľ zodpovedný za
prípadnú škodu a je povinný zabezpečiť si prostriedky z iných zdrojov, tak aby
projekt financovaný touto zmluvou bol riadne ukončený v súlade s bodom 3
článok 6 tejto zmluvy.
5. Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa vykonáva podľa § 8a
ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe
platného pokynu Ministerstva financií SR.
6. Prijímateľ sa zaväzuje doručiť poskytovateľovi v jednom písomnom vyhotovení:
A. ročnú správu do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka;
Za správnosť údajov uvedených v ročnej správe v plnej miere zodpovedá
príjemca dotácie v zmysle zmluvných podmienok.
Ročná správa pozostáva z týchto častí:
1. Odborná časť správy.
2. Výstupy projektu.
3. Finančná časť správy.
B. záverečnú správu o vykonaní projektu do 30 kalendárnych dní od ukončenia
realizácie projektu;
Za správnosť údajov uvedených v záverečnej správe o vykonaní projektu v
plnej miere zodpovedá príjemca dotácie.

Záverečná správa o vykonaní projektu pozostáva z týchto častí:
1. Odborná časť správy.
2. Výstupy projektu.
3. Finančná časť správy.
Článok 7
Zmluvné sankcie
1. Ak prijímateľ poruší povinnosť podľa článku 5 bodu 4 tejto zmluvy, zaväzuje sa,
že bezodkladne odvedie na účet poskytovateľa neoprávnene použitú sumu
poskytnutej dotácie ako aj zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z neoprávnene použitej
sumy poskytnutej dotácie za každý aj začatý deň omeškania.
2. Ak prijímateľ poruší povinnosť podľa článku 6 bodu 3 tejto zmluvy, zaväzuje sa,
že bezodkladne odvedie na účet poskytovateľa celkovú sumu dotácie a výnosy z
poskytnutej dotácie ako aj zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej sumy dotácie
podľa čl. 4 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
Článok 8.
Doručovanie
1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená
zásielka s doručenkou sa považuje takisto deň:
a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte
alebo,
c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa
odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa
poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
2. Písomnosti doručované prostredníctvom faxu sa považujú za doručené dňom
doručenia uvedeným na vytlačenej správe o ich úspešnom odoslaní. V prípade
emailovej komunikácie sa považuje písomnosť za doručenú v deň úspešného
odoslania emailovej správy na určenú emailovú adresu, aj keď sa adresát s
obsahom emailovej správy neoboznámil.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní navzájom si oznámiť zmenu adresy na
doručovanie, čísla faxu a elektronickej adresy (e-mail) v lehote do 14 kalendárnych
dní od ich zmeny. Ak objednávateľ alebo zhotoviteľ v stanovenej lehote druhú
stranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie písomností za riadne
vykonané na poslednú známu adresu.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Jej platnosť a účinnosť končí ukončením
realizácie projektu a doručením záverečnej správy o vykonaní projektu
poskytovateľovi.
2. Zmluvu je možno ukončiť aj dohodou zmluvných strán alebo jednostranne
písomným odstúpením zo strany poskytovateľa, v prípade ak prijímateľ nepoužije
sumu poskytnutej dotácie alebo jej časť na účel podľa článku 3 tejto zmluvy
a/alebo prijímateľ poruší podmienky použitia poskytnutých finančných
prostriedkov dotácie na výskum a vývoj, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou č. 1.
tejto zmluvy a/alebo porušením povinností prijímateľa podľa článku 6 bod 6 tejto
zmluvy.
3. Túto zmluvu možno po súhlase zmluvných strán kedykoľvek zmeniť alebo
doplniť formou písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v troch originálnych rovnopisoch; poskytovateľ
dostane dva rovnopisy a prijímateľ dostane jeden rovnopis.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť podľa § 47a zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 546/2010 Z. z.
6. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 a príloha č. 2.

V ...................... dňa ............. 2019

Za poskytovateľa:

plk. Ing. Vladimír Kavický, Phd.
generálny riaditeľ SEMODNRpV

(odtlačok pečiatky)

V ...................... dňa ............. 2019

Za prijímateľa:

RNDr. Michal Mutňanský
riaditeľ PVŠ
(odtlačok pečiatky)

