Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na
financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality
Účel
Základný cieľ

Priority

Vyhlasovateľ
Dátum
vyhlásenia
Termín
uzávierky
Adresa na
predkladanie
žiadostí
Legislatívny
rámec
Oprávnení
žiadatelia
Oprávnené
aktivity

Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality
Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny
a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania
a zamedzovania.
1. znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej
činnosti (najmä: závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie
s drogami; počítačová kriminalita; obchodovanie s ľuďmi; sexuálne
vykorisťovanie detí a detská pornografia; hospodárska a majetková
trestná činnosť, korupcia; obchodovanie so zbraňami a cezhraničná
trestná činnosť; násilie na ženách);
2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (začleňovanie prevencie
kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; zvyšovanie kvality
sociálnych vzťahov; zvyšovanie dopravnej bezpečnosti a predchádzanie
dopravným nehodám, zvyšovanie
bezpečia obyvateľov a
návštevníkov);
3. eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách (deti a
mládež ohrozené kriminalitou a sociálne patologickými javmi; rodina;
seniori; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci,
zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu;
prvopáchatelia trestných činov; recidivisti);
4. eliminácia podpory a propagácie kriminality a inej protispoločenskej
činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií (film, televízia,
rozhlas, internet, tlačoviny, miestne oznamovacie prostriedky, obecné
noviny, oznamovacie tabule, školské rozhlasové vysielanie a pod.).
Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality ( ďalej len “
rada“)
21. november 2012
15. január 2013
Príslušný obvodný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má
predkladateľ trvalý pobyt, sídlo (kontaktné údaje sú uvedené v prílohe).
Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi,
ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou
príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na
riešenie priorít Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej
činnosti v Slovenskej republike na roky 2012-2015. Dotáciu nemožno
využiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 - mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.
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Finančný
rámec

Trvanie
projektu
Forma a
náležitosti
žiadosti

1. dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na
financovanie projektu zabezpečených aspoň 20% finančných
prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu;
2. dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky 80% predpokladaných
výdavkov projektu; v prípade schválenia nižšej dotácie ako bola
žiadateľom predložená oprávnená požiadavka predpokladaných
výdavkov projektu rada schvaľuje s podmienečným súhlasom. V takom
prípade žiadateľ v lehote do 15 dní od doručenia informácie o tejto
skutočnosti predloží (e-mail, fax a pod.) príslušnému obvodnému úradu
čestné prehlásenie, že je schopný naplniť ciele projektu v súlade so
schválenou dotáciou; ak žiadateľ v stanovenej lehote nepreukáže
schopnosť naplniť ciele projektu, realizuje sa ďalší projekt v poradí
schválený radou,
3. v prípade, ak bola žiadateľovi poskytnutá nižšia dotácia,
akú
požadoval pred podpisom zmluvy, žiadateľ upraví rozpočet projektu
v súlade s nižšie poskytnutou dotáciou a cieľmi projektu,
4. dotáciu na projekt je možné poskytnúť maximálne do výšky 66 000 €.
5. disponibilný objem finančných zdrojov navrhnutých na túto výzvu je
1 328 000 €.
Rok 2013

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s povinnými prílohami
v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD nosiči. Obsah písomnej
žiadosti a povinných príloh musí byť v súlade s § 12 zákona č. 583/2008
Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, príslušnými ustanoveniami zákona
č. 523/ 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, a ekonomickou klasifikáciou výdavkov –
položková skladba.
Vzor žiadosti, popis projektu návrh zmluvy, tabuľkové prehľady a zásady
Prílohy
plnenia zmluvy, kontaktné údaje na obvodné úrady v sídle kraja sa
nachádzajú aj v elektronickej forme na stiahnutie na webovom sídle MV
SR na adrese www.minv.sk .
Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť doručená príslušnému obvodnému
Poznámka
úradu v sídle kraja v zalepenej obálke. Na obálku je potrebné označiť :
„ Dotácie – neotvárať. Výzva RVPK pre rok 2013“.
Ak bola žiadosť o poskytnutie dotácie zaslaná poštou, za žiadosť podanú
Doplňujúce
v lehote je považovaný dátum podania tejto žiadosti na pošte najneskoršie
informácie
pre žiadateľov dňa 15. 1. 2013. Ak bola žiadosť o poskytnutie dotácie podaná v podateľni
o poskytnutie príslušného Obvodného úradu v sídle kraja, za žiadosť podanú v lehote je
považovaný deň jej prijatia najneskoršie dňa 15. 1. 2013 do 12,00 hod.
dotácie
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s povinnými prílohami
v jednom origináli a v elektronickej verzii na CD nosiči so všetkými
náležitosťami len v hrebeňovej väzbe, všetky strany musia byť očíslované
žiadateľom, ich zoznam uvedený na samostatnom kontrolnom liste
povinných príloh. Žiadosti v inej ako hrebeňovej
väzbe nebudú
akceptované. Žiadosti zaslané len elektronickou poštou alebo faxom
v stanovenom termíne nebudú akceptované. Obálky doručené
po konečnom termíne na predkladanie žiadosti uvedené vo výzve, nebudú
akceptované. Rozhodujúci je dátum na odtlačku pečiatky.
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Dôležité upozornenie! Dotáciu nemožno použiť na výdavky nezahrnuté do
rozpočtu projektu. Pri posudzovaní charakteru toho ktorého výdavku sa
vychádza zo základného rámca rozpočtovej klasifikácie a to: Opatrenia
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 opatrenia z 28. marca 2006 (č. MF/008978/2006-421), opatrenia z
23. apríla 2008 (č. MF/009212/2008-421), opatrenia z 20. mája 2010 (č.
MF/011928/2010-421), opatrenia z 18. augusta 2010 (č. MF/021218/2010421), opatrenia z 29. októbra 2010 (č. MF/025825/2010-421) a opatrenia z
20. februára 2012 (č. MF/010211/2012-421)“.
Kontaktné
údaje

Kritériá
výberu
a poradie ich
dôležitosti

Kontaktná adresa: Ministerstvo vnútra SR, kancelária ministra, odbor
prevencie kriminality, sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, tel. č. 02/48592204, 02/48592206,
email.: rvpk@minv.sk
Poštová adresa: Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
- súlad s prioritami vo výzve,
- analýza stavu štruktúry a dynamiky kriminality a inej
protispoločenskej činnosti teritória, kde bude žiadateľ projekt
realizovať, 
- stanovisko obce k navrhovanému projektu ,
- spolupráca so štátnou správou, samosprávou, mimovládnymi
organizáciami, inými subjektmi,
- spolufinancovanie aktivít so samosprávou, súkromným sektorom,
prípadne iný zdroj,
- rýchlosť efektu spočívajúceho v podstatnom zlepšení prevencie
kriminality alebo odstránenie nežiaduceho javu bezprostredne po
realizácii projektu alebo v relatívne krátkom časovom období (max.
6 mesiacov),
- inovatívnosť projektu,
- definované merateľné ukazovatele projektových aktivít a plnenia
projektových cieľov,
- rozsah oslovenia širokej verejnosti,
- trvalosť a udržateľnosť požadovaného výsledného efektu
vyplývajúceho z realizovaného projektu,
- štruktúra a popis aktivít projektu,
- realizácia viacerých aktivít s dôrazom na celoštátne, regionálne, alebo
lokálne - miestne pokrytie,
- prehľadnosť a efektívnosť vecného a časového harmonogramu
projektu.
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Žiadosť
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality
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Žiadosť
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality
A. Formulár
Názov projektu:

Číslo:
(vyplní obvodný úrad v sídle
kraja)

Názov / meno, priezvisko žiadateľa (vrátane akademických titulov):
(pri právnickej osobe uveďte aj mená štatutárov)

IČO organizácie / dátum
narodenia a rodné číslo:

Právna forma žiadateľa:

DIČ organizácie:

Predmet činnosti žiadateľa (nevzťahuje sa na vyšší územný celok a
obec):
Adresa žiadateľa (ulica, mesto, PSČ):
(pri fyzickej osobe adresa trvalého bydliska)

Obvodný úrad v sídle kraja predkladateľa:
Miesto realizácie projektu:
Kraj(-e) realizácie projektu:

Telefón, fax:

Web stránka organizácie:

E-mail:

Bankové spojenie (názov banky, číslo účtu/kód banky predkladateľa):

Osoba zodpovedná za projekt (meno, priezvisko, titul, funkcia, kontaktná adresa, telefón a e-mail):

Štatutárny zástupca organizácie (vyplnia len organizácie: meno, priezvisko, titul, kontaktná adresa,
telefón a e-mail):

Zameranie predloženého projektu (podľa
okruhu adresátov a všeobecného delenia
prevencie. Vyberte len jednu možnosť podľa
primárneho zamerania projektu :

Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený (druh
ohrozenia, vekové rozmedzie, predpokladaný počet
osôb):

□ Primárna prevencia
□ Sekundárna prevencia
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□ Terciárna prevencia
□ Sociálna prevencia
□ Situačná prevencia
□ Viktimačná prevencia
Dátum realizácie projektu: (od - do,
v mesiacoch) (projekt nesmie prekročiť
trvanie príslušného kalendárneho roka)

Počet dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnia na príprave
a realizácii projektu:

Spolupracujete na projekte s inou organizáciou? (Názov organizácie, sídlo, meno štatutárneho
zástupcu):
Anotácia o projekte (10-15 viet) vo forme vymedzenia cieľov, obsahu, foriem a metód realizácie
projektu a jeho očakávaného prínosu (v prípade podporenia projektu bude anotácia použitá ako popis
projektu):

Žiadame o poskytnutie dotácie na projekt v oblasti prevencie kriminality
vo výške:

Eur (€)

Svojim podpisom prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplné.
Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov a ich archiváciou v zmysle zákona
č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

..................................................
Podpis osoby zodpovednej za
projekt

..................
Dátum

................................................
Podpis štatutárneho zástupcu

..................
Dátum
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B. PROJEKT
B.1. POPIS PROJEKTU (bez uvedenia akýchkoľvek identifikačných údajov
žiadateľa)
1. Názov projektu
2. Cieľ projektu (definuje sa cieľ alebo čiastkové ciele, čo sa má projektom dosiahnuť)
3. Prioritná oblasť výzvy, na ktorú sa projekt zameriava
4. Stručný popis projektu (uvedie sa stručný popis súčasného stavu a problém , ktorý sa
má projektom vyriešiť)
5. Východisková situácia (stav, štruktúra a dynamika kriminality- údaje Policajného zboru,
prípadne iných inštitúcií, z vlastných informačných zdrojov, zistené príčiny a podmienky
páchania kriminality a inej protispoločenskej činnosti, opatrenia, alebo projekty, ktoré ste
doteraz realizovali, dôvod prečo ste sa projekt rozhodli zrealizovať)
6. Nadväznosť cieľov projektu na prioritnú oblasť
7. Cieľová skupina (konkrétna cieľová skupina, počet osôb, pre ktorú bude projekt
realizovaný, uvedie sa spôsob zapojenia cieľovej skupiny, vzdelanie cieľovej skupiny, vek,
pohlavie, sociálny pôvod napr. bezdomovec, týraná žena, popíšte aj zapojenie širokej
verejnosti do projektu)
8. Pôsobnosť projektu (celoštátna, regionálna, miestna)
9. Udržateľnosť projektu (stručne popíšte aktivity, ktoré budú pokračovať aj po ukončení
financovania z dotácie rady)
10. Personálne zabezpečenie projektu (projektový tím, koľko ľudí sa podieľalo na príprave
projektu a koľko sa bude podieľať na realizácii projektu, počet dobrovoľníkov zapojených
do prípravy a realizácie projektu)
11. Aktivity a časový harmonogram realizácie projektu (uvedie sa začiatok a
ukončenie projektu a ďalšie dôležité udalosti, ak viete, uveďte aj dátum jednotlivých aktivít)
12. Výsledky a výstupy projektu (uveďte kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele
dosahovania cieľov projektu, spôsob vyhodnotenia úspešnosti projektu. Napríklad: počet
ľudí zúčastnených na projekte, počet, množstvo realizovaných aktivít a akcií, seminárov,
školení, počet ľudí zúčastnených na jednotlivých aktivitách, počet vydaných publikácií,
metodických príručiek, zborníkov, v prípade kultúrnych akcií počet dokumentačných
materiálov (CD nosiče, obrazové publikácie. Za kvalitatívne ukazovatele môžeme považovať
napríklad: zefektívnenie spolupráce medzi relevantnými inštitúciami).
13. Publicita projektu (uvádzať informáciu na dostupných tlačených a elektronických
materiáloch, v mediálnych výstupoch uskutočnených v súvislosti s projektom v znení:
„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality“.
14. Uveďte, či ste už v minulosti získali finančnú dotáciu na podobný projekt
zameraný na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti (v ktorom roku, na
aké konkrétne aktivity, program a názov subjektu)
15. Stanovisko obce ( priložte stanovisko obce k projektu, v prípade kamerového systému
stanovisko príslušného okresného alebo krajského riaditeľstva Policajného zboru )
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B.2. ROZPOČET PROJEKTU ( popíšte rozpočet projektu max. 1 strana)
Požadované finančné prostriedky musia byť v priamej súvislosti s cieľmi a aktivitami
projektu. Rozpočet projektu vpíšte do uvedenej tabuľky, v ktorej uveďte jednotlivé
položky rozpočtu a celkovú požadovanú dotáciu.
Jednotlivé položky rozčleňte na vlastné a iné zdroje podľa ekonomickej klasifikácie
výdavkov (položková skladba je uvedená v prílohe č.4) na požadovanú dotáciu, pri ktorej
špecifikujte ich prerozdelenie na kapitálové a bežné finančné prostriedky. Požadovaná
dotácia môže byť poskytnutá najviac do 80% 1 predpokladaných výdavkov projektu.
Tabuľka rozpočtu

P.
č.

Názov položky

Celkové
výdavky
(v €)

Výška
požadovanej
dotácie
(v €)

Členenie dotácie
bežný
výdavok

kapitálový
výdavok

Výška
vlastných
alebo iných
zdrojov
(v €)

Výška
vlastných
alebo iných
zdrojov (v %
z celkových
výdavkov)

1.
2.
3.
Celkom

Podrobné tabuľkové prehľady sú v prílohe „Zásady plnenia zmluvy“.

C.

Prílohy žiadosti

1. Údaje o žiadateľovi (max. 1 strana; neuvádza obec a vyšší územný celok) Stručne
predstavte svoju organizáciu, ktorá podáva projekt - dátum vzniku, oblasť vášho
pôsobenia, vaše aktivity, ciele vašej činnosti, významné realizované projekty a pod.
Uveďte, či ste držiteľom (akého) platného potvrdenia o spôsobilosti vykonávať aktivity a
špecifické činnosti podliehajúce akreditácii vo vami predkladanom projekte. Uveďte
stručnú informáciu o osobe zodpovednej za projekt. Ak podávate projekt ako
jednotlivec/fyzická osoba, napíšte stručné informácie o sebe, o svojich profesionálnych
schopnostiach a motivácii realizovať projekt, prípadne popíšte skúsenosti z realizácie
iných projektov.
2. Doklad o preukázaní, že žiadateľ má na financovanie projektu zabezpečených aspoň
20% finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu vo forme
bankového výpisu verifikovaného podpisom štatutárneho zástupcu.
3. Výpis z registra alebo iný doklad, ktorý osvedčuje právnu subjektivitu žiadateľa, ak
žiadateľom je právnická osoba a predmet činnosti žiadateľa, ak žiadateľom je fyzická
osoba - podnikateľ alebo právnická osoba. To sa nevzťahuje na vyšší územný celok
a obec.

1

§ 2 ods. 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
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4. Výpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace, ak žiadateľom je fyzická
osoba. Ak žiadateľom je právnická osoba, tak výpis z registra trestov všetkých
štatutárnych zástupcov, to sa nevzťahuje na štatutárov vyšších územných celkov a obcí.
5. Potvrdenie správcu dane2, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi
neeviduje daňový nedoplatok vo vzťahu k štátnemu rozpočtu.
6. Potvrdenie colného úradu2, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na cle.
7. Potvrdenie Sociálnej poisťovne2, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi
neeviduje nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie alebo nedoplatok na príspevku
na starobné dôchodkové sporenie.
8. Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne2, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že voči
žiadateľovi neeviduje nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie.
9. Potvrdenie konkurzného súdu2 ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nie je
v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku. To sa nevzťahuje na vyšší územný celok a obec.
10. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce3 nie staršie ako tri mesiace, že neporušil
zákaz nelegálneho zamestnávania, ak ide o žiadateľa oprávneného podnikať.
11. Čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu, že:
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
nie je v likvidácii alebo exekučnom konaní. To sa nevzťahuje na vyšší územný
celok a obec.
12. Účtovná závierka za účtovné obdobie 2011 a pri podpisovaní zmluvy o poskytnutí
dotácie účtovná závierka za účtovné obdobie 20124, ktoré predchádza účtovnému
obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť, ak žiadateľ je fyzická osoba - podnikateľ alebo
právnická osoba.
13. Stanovisko príslušného útvaru PZ k opodstatnenosti a potrebe budovania kamerového
systému v danej lokalite s vyznačeným umiestneným kamerového systému na priloženom
pláne mesta alebo obce (fotokópia katastrálnej mapy) a vrátane fotodokumentácie
objektu.
D.

Upozornenia
Všetky strany projektu (žiadosť, samotný projekt a prílohy) musia byť verifikované
podpisom štatutárneho zástupcu organizácie.
Predložený projekt (bez príloh) môže obsahovať max. 10 strán.

2

Poznámka: Predmetné potvrdenia sú príslušnými inštitúciami vydávané v lehote až 30 dní.
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 8a.
4
Poznámka: Po schválení dotácie Radou vlády SR pre prevenciu kriminality a podpisovaní zmluvy o
poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2013 medzi poskytovateľom a žiadateľom sa pripája ako
neoddeliteľná súčasť zmluvy účtová závierka za účtovné obdobie 2012.
3
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Zmluva
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013
na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

10

Z M L U VA Č. ...... /2013
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na
zabezpečenie úloh prevencie kriminality
uzatvorená podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 583/2008 Z. z.“), podľa 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 č. 523/2004 Z. z.“), podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“), podľa zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z.“. a podľa uznesenia č. ..../2013
k finančnému zabezpečeniu aktivít v oblasti sociálnej, viktimačnej a situačnej prevencie
kriminality v roku 2013 z ..... zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality konaného dňa .............2013 medzi:
Poskytovateľom:
Sídlo:
zastúpeným:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:

(obvodný úrad v sídle kraja podľa sídla príjemcu)

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Príjemcom:
Sídlo:
zastúpeným:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „príjemca“)
Čl. I
Predmet a účel zmluvy
1. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančné
prostriedky z rozpočtových prostriedkov (názov obvodného úradu v sídle kraja podľa
sídla príjemcu) z programu 06V – ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb
a majetku podľa zákona č. ....../2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, podľa § 10
ods. 1 zákona č. 583/2008 Z. z. a podľa uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality č. .../2013 zo dňa .... 2013 na financovanie výdavkov projektu
prevencie kriminality „ ............................. „ (ďalej len „dotácia“), v sume uvedenej
v článku II bod 1.tejto zmluvy.
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2.

Príjemca sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky použiť maximálne hospodárne
a efektívne na účel určený v tejto zmluve v súlade s rozpočtom finančných prostriedkov
určených na realizáciu projektu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

3. Príjemca vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu
tejto zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením údajov vrátane osobných, ako sú
názov žiadateľa, adresa, IČO, názov projektu, celkový rozpočet projektu, pridelená
dotácia a ďalších skutočností podľa osobitného predpisu - napríklad zákona č. 524/2010
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky a zákona č.
583/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony.
4. Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom
obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti a príjemca dotácie berie na vedomie, že
táto zmluva je podľa čl. III. zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony povinne zverejňovaná. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva,
prípadne údaje z tejto zmluvy budú zverejnené v centrálnom registri zmlúv.
5. Príjemca súhlasí, že poskytovateľ je oprávnený výsledky z realizovaného projektu
zverejniť, použiť v rámci svojej pôsobnosti a plnenia úloh, najmä za účelom prezentácie
prijatých opatrení na úseku prevencie kriminality. Za týmto účelom sa prijímateľ
zaväzuje, že poskytovateľovi poskytne potrebnú súčinnosť.
6. Príjemca sa zaväzuje, že bude prizývať poskytovateľa na jednotlivé aktivity, podujatia,
akcie, semináre besedy, školenia, ktoré príjemca uskutočňuje v rámci realizácie
podporeného projektu na prevenciu kriminality.
7. Príjemca sa zaväzuje, že pri svojej prezentácii podporeného projektu v médiách, tlači,
uvedie nasledovné: „Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky
pre prevenciu kriminality“.

Čl. II
Výška dotácie a platobné podmienky
1. Poskytovateľ poskytne príjemcovi v roku 2013 finančné prostriedky v celkovej výške:
............................................
z toho:

EUR, slovom : ......................................

bežné výdavky vo výške .................... eur,
kapitálové výdavky vo výške ............. eur.

najneskôr do jedného mesiaca po podpísaní tejto zmluvy zmluvnými stranami, a to na účet
príjemcu č. ú. ........./.........., vedený v ...........
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2. Príjemca sa zaväzuje účelovo poskytnuté finančné prostriedky podľa bodu 1. tohto článku
použiť najneskôr do 31. decembra 2013.
3. Príjemca sa zaväzuje, že z vlastných zdrojov bude spolufinancovať aspoň 20 % výdavkov
z celkového rozpočtu projektu, za vlastné zdroje sa nepovažujú dotácie zo štátneho
rozpočtu získané z iných zdrojov.
4. Príjemca sa zaväzuje, že pri poskytnutí dotácie nižšej ako 80 % zabezpečí realizáciu
cieľov v zmysle schváleného projektu.
5. Účel použitia poskytnutej dotácie podľa bodu 1. Článku I zmluvy nie je možné meniť.
Ak nie je možné poskytnutú dotáciu čerpať na účel určený v zmluve, prípadne aj časť
dotácie, príjemca je povinný najneskôr do 15. dní od zistenia uvedenej skutočnosti
nepoužité finančné prostriedky obratom vrátiť poskytovateľovi, na účet
č. ..................................., vedený v Štátnej pokladnici.
6. Príjemca je povinný poskytnuté prostriedky štátneho rozpočtu podľa bodu 1 tohto článku
viesť na osobitnom účte v banke.
7. Príjemca môže pri realizácii projektu a použití dotácie vykonať zmeny v jednotlivých
položkách a podpoložkách rozpočtu, len z písomným súhlasom poskytovateľa, pričom
celková suma bežných a kapitálových výdavkov musí byť dodržaná.
8. Nedodržanie účelu použitia poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu sa považuje
za porušenie rozpočtovej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.
9. Poskytnutú dotáciu nemožno použiť na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.
10. Príjemca nie je oprávnený dotáciu alebo jej časť poskytnúť fyzickej osobe alebo
právnickej osobe a na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
Príjemcovi, platiteľovi dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočet dane
z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu
uznaný za výdavok na projekt úhrada dane z pridanej hodnoty.
11. Poskytovateľ je oprávnený počas realizácie overiť plnenie projektu a použitie
poskytnutých finančných prostriedkov v súlade s dohodnutým účelom použitia podľa Čl.
I bod 1. Súčasne si vyhradzuje právo po ukončení a vyúčtovaní projektu vykonať
následnú finančnú kontrolu a overenie splnenia účelu projektu. Príjemca predloží
poskytovateľovi písomnú záverečnú správu o realizácii projektu, na ktorý mu bola
pridelená dotácia, v zmysle tab. č. 1 alebo č. 2 a tab. č. 3, 4, 5 a 6 do 31. januára 2014.
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Čl. III
Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov
1. Príjemca predloží poskytovateľovi písomne vyúčtovanie poskytnutých finančných
prostriedkov do 31. januára 2014 so stručným komentárom, priloženými účtovnými
dokladmi, peňažným denníkom (len u subjektov účtujúcich v jednoduchom účtovníctve
„zákon č. 431/2002 Z. z.“), výkazom majetku a záväzkov a účtovnou závierkou, a
prípadne aj s ďalším faktografickým materiálom. Súčasťou vyúčtovania bude aj
vyhodnotenie vlastných finančných prostriedkov vo výške aspoň 20 %, použitých na
spolufinancovanie projektu podľa Čl. I bod 1. tejto zmluvy a prehľady čerpania výdavkov,
ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
2. Príjemca poukáže všetky nevyčerpané finančné prostriedky podľa bodu 1. Článku II
zmluvy poskytovateľovi do 15. dní od vyúčtovania dotácie na účet č. ........................
vedený v Štátnej pokladnici. Súčasne zašle oznámenie o vykonanej platbe na adresu
obvodného úradu ...........................................................................................V prípade
získania výnosu z poskytnutých finančných prostriedkov, t.j. po odpočítaní poplatkov,
tento príjemca odvedie na vyššie uvedený účet najneskôr k termínu vyúčtovania
poskytnutej dotácie.
Čl. IV
Odstúpenie od zmluvy
1.

Poskytovateľ odstúpi od tejto zmluvy, ak príjemca:
a)
nedodrží povinné spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške aspoň 20 %
z celkových rozpočtovaných nákladov na projekt podľa § 11 ods. 2 zákona č.
583/2008 Z. z.,
b) nesplnil náležitosti podľa § 11 ods. 4 zákona č. 583/2008 Z. z., alebo sa dodatočne
zistí, že doklady preukazujúce splnenie týchto náležitostí boli sfalšované, nepravdivé
alebo neúplné,
c) nesplnil preukázateľne v plnom rozsahu všetky aktivity schváleného projektu,
d) použije poskytnutú dotáciu na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 - Mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,
e) poskytne dotáciu alebo jej časť fyzickej osobe alebo právnickej osobe alebo poskytnutú
dotáciu použije na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek.
2. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia poskytovateľa
príjemcovi.
Čl. V
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do konečného zúčtovania dotácie so štátnym
rozpočtom. Konečným zúčtovaním dotácie so štátnym rozpočtom sa rozumie pripísanie
nevyčerpaných poskytnutých finančných prostriedkov podľa Čl. III bod. 2 zmluvy na účet
poskytovateľa. V prípade, že príjemca vyčerpal všetky poskytnuté finančné prostriedky
podľa Čl. II bod. 1 zmluvy, konečným zúčtovaním dotácie so štátnym rozpočtom sa
rozumie doručenie písomného vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov
príjemcovi.
14

2. Použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu môže byť predmetom kontroly
podľa zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 písm. a) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR
v znení neskorších predpisov.
3. Príjemca sa zaväzuje pri hospodárení s poskytnutými finančnými prostriedkami
dodržiavať všetky predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami štátneho
rozpočtu.
4. Príjemca je povinný vrátiť celú dotáciu poskytovateľovi v prípade, ak:
a) nedodrží povinné spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške aspoň 20 %
z celkových skutočne vynaložených nákladov na projekt podľa § 11 ods. 2 zákona č.
583/2008 Z. z.,
b) nesplnil náležitosti podľa § 11 ods. 4 zákona č. 583/2008 Z. z., alebo sa dodatočne
zistí, že doklady preukazujúce splnenie týchto náležitostí boli sfalšované, nepravdivé
alebo neúplné,
c) použije poskytnutú dotáciu na úhradu výdavkov ekonomickej kategórie 610 - Mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,
d) poskytne dotáciu alebo jej časť inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe alebo
poskytnutú dotáciu použije na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov
a pôžičiek.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je účtovná závierka za účtovné obdobie roku 2012.
6. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného
dodatku k tejto zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
dostane dve vyhotovenia.
8. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č. 583/2008 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z. a ustanoveniami ostatných príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
10. Príloha č......je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (účtovná závierka za rok 2012).
V .................. dňa .........................
––––––––––––––––––
poskytovateľ

–––––––––––––––––––
príjemca
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Kontaktné údaje na Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR, kancelária ministra vnútra SR, odbor prevencie kriminality,
sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
rvpk@minv.sk, Mgr. Mária Pašková, 02/4859 2204, e-mail: maria.paskova2@minv.sk
Adresa: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Rada vlády Slovenskej repubiky pre
prevenciu kriminality, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
Poštová adresa: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Rada vlády Slovenskej repubiky
pre prevenciu kriminality, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Kontaktné údaje na obvodné úrady
Zoznam krajských koordinátorov prevencie kriminality
Obvodný úrad Bratislava
krajský koordinátor pre prevenciu kriminality
Mgr. Tomáš Kurta
Tel.: 02/59312377, e-mail: tomas.kurta@ba.vs.sk
Adresa: Staromestská 6, Bratislava 814 40
Obvodný úrad Trnava
krajský koordinátor pre prevenciu kriminality
Mgr. Libor Blažo
Tel.: 033/5564232, e-mail: libor.blazo@tt.vs.sk
Adresa: Kollárová 8, Trnava 917 77
Obvodný úrad Trenčín
krajský koordinátor pre prevenciu kriminality
PhDr. Dagmar Kopáčiková Ph.D.
Tel.: 032/7411391 e-mail: dagmar.kopacikova@tn.vs.sk
Adresa: Hviezdoslavova 3, Trenčín 911 49
Obvodný úrad Nitra
krajský koordinátor pre prevenciu kriminality
Mgr. Ivana Cigáňová
Tel.: 037/6549237, e-mail: ivana.ciganova@nr.vs.sk
Adresa: Štefánikova trieda 69, Nitra 949 01
Obvodný úrad Žilina
krajský koordinátor pre prevenciu kriminality
Mgr. Michaela Mikulíková
Tel.: 041/5117204, e-mail: michaela.mikulikova@za.vs.sk
Adresa: Janka Kráľa 4, Žilina 010 40
Obvodný úrad Banská Bystrica
krajský koordinátor pre prevenciu kriminality
PeadDr. Dáša Kurjatková
Tel.: 048/4306471, 048/4306220 e-mail: dasa.kurjatkova@bb.vs.sk
Námestie Ľ. Štúra 1 Banská Bystrica 974 01
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Obvodný úrad Prešov
krajský koordinátor pre prevenciu kriminality
Mgr. Monika Platková
Tel.: 051/7082284, e-mail: platkova.monika@po.vs.sk
Adresa: Námestie mieru 3, Prešov 081 92
Obvodný úrad Košice
Krajská koordinátorka pre prevenciu kriminality
PhDr. Martina Menyhértová
Tel.: 055/600 12 85, e-mail: martina.menyhertova@ke.vs.sk
Adresa: Komenského 52, Košice 041 26
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Tab. č. 1

Záverečná správa o realizácii projektu
v oblasti situačnej prevencie
Základné údaje o projekte
Názov projektu:
Obec/mesto:
Miesto realizácie projektu (obec/mesto a kraj
alebo Slovenská republika):
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:
Organizácia zodpovedná za projekt:
Osoba zodpovedná za projekt:
Participujúce subjekty:

Špecifikácia projektu
Stručná charakteristika projektu:
Cieľ projektu:
Cieľová skupina:
Veľkosť cieľovej skupiny:
Odborná príprava projektu (analýza počiatočného stavu, projektová príprava, výberové
konania):
Odborné zabezpečenie projektu:
Počet pracovníkov (kmeňoví a externí zamestnanci, dobrovoľníci):
Zoznam činností v rámci projektu a časový harmonogram:

Prínos projektu
Čo sa vďaka projektu zmenilo:
Čo sa podarilo (konkrétne výsledky a úspechy):
Čo sa nepodarilo (dôvody):
Finančný prínos (spôsobené škody a pod.):
Hodnotenie zo strany verejnosti a zástupcov obce/mesta:
Hodnotenie zo strany Policajného zboru:
Aká je nadväznosť projektu na ďalšie aktivity obce/mesta v oblasti prevencie kriminality:
Ako bude ďalej pokračovať tento projekt (finančné, personálne zabezpečenie a pod.):
V prílohe predložte všetky konkrétne výstupy projektu (letáky, brožúry, informačné
materiály, výstupy z médií a pod.)
Pozn. Záverečnú správu vypracujte max. na 3 stranách.
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Záverečná správa o realizácii projektu
v oblasti sociálnej alebo viktimačnej prevencie
Základné údaje o projekte
Názov projektu:
Obec/mesto:
Miesto realizácie projektu (obec/mesto a kraj
alebo Slovenská republika):
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie:
Organizácia zodpovedná za projekt:
Osoba zodpovedná za projekt:
Participujúce subjekty:

Špecifikácia projektu
Stručná charakteristika projektu:
Cieľ projektu:
Cieľová skupina:
Počet klientov (účastníci projektu):
Metódy práce s klientmi:
Odborné zabezpečenie projektu:
Počet pracovníkov (kmeňoví a externí zamestnanci, dobrovoľníci):
Zoznam činností v rámci projektu a časový harmonogram:

Prínos projektu
Čo sa vďaka projektu zmenilo:
Čo sa podarilo (konkrétne výsledky a úspechy):
Čo sa nepodarilo (dôvody):
Hodnotenie zo strany klientov (účastníkov):
Hodnotenie zo strany orgánov štátnej správy a samosprávy (zástupcovia obce/mesta, kraja):
Aká je nadväznosť projektu na ďalšie aktivity organizácie v oblasti prevencie kriminality:
Ako bude ďalej pokračovať tento projekt (finančné, personálne zabezpečenie a pod.):
V prílohe predložte všetky konkrétne výstupy projektu (letáky, brožúry, informačné
materiály, výstupy z médií a pod.)
Pozn. Záverečnú správu vypracujte max. na 3 stranách.
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Tab. č. 3

Plnenie celkového rozpočtu na projekt v €

BEŽNÉ VÝDAVKY
KAPITÁLOVÉ
VÝDAVKY
Plán

Skutočnosť

Rozdiel

SLUŽBY

TOVARY
Plán

Skutočnosť

Plán

Vypracoval:............................................
Meno

Skutočnosť

Plán

ROZPOČET
CELKOM

INÉ

ODMENY

........................
Podpis

BEŽNÉ
CELKOM

Skutočnosť

Plán

Skutočnosť

............................
Miesto

Plán

Skutočnosť

Rozdiel

Plán

Skutočnosť

...........................
Dátum
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Rozdiel

Tab. č. 4

Plnenie aktivít projektu

Skutočný
počet

Presný názov aktivity

Plánovaný
počet

Počet
členov
organizačného
štábu

P.
č.

Plnenie harmonogramu aktivít

Miesto
realizácie
aktivity

Dátum
(od – do)

Plánovaný a skutočný počet osôb zapojených do
aktivity

Výdavky
na aktivitu
v €

Trvanie
aktivity
(od – do)

Rozpočet

Skut.

Počet aktívne
zapojených
Plán

Skut.

Počet
pasívne
zapojených

Počet
možných
dotknutých

Plán

Plán

Skut.

Skut.

Spolu

Plán

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spolu

Vypracoval:............................................
Meno

........................
Podpis

............................
Miesto

...........................
Dátum
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Skut.

Tab. č. 5

Plnenie rozpočtu projektu podľa jednotlivých aktivít v €

P.
č.

KAPITÁLOVÉ
VÝDAVKY
Presný názov aktivity

Plán

Skutočnosť

BEŽNÉ
VÝDAVKY
Rozdiel

Plán

Skutočnosť

ROZPOČET
CELKOM
Rozdiel

Plán

Skutočnosť

Rozdiel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SPOLU

Vypracoval:............................................
Meno

........................
Podpis

............................
Miesto

...........................
Dátum
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Rozpis skutočného spolufinancovania podľa zmluvy v sume viac než 20 % z rozpočtu projektu
podľa jednotlivých aktivít v €

P.
č.

KAPITÁLOVÉ
VÝDAVKY
Presný názov aktivity

Rozpočet
celkom

Spolufinanc
ovanie
prijímateľa

Podiel
prijímateľa
v%

BEŽNÉ
VÝDAVKY
Rozpočet

Spolufinanc
ovanie
prijímateľa

ROZPOČET
CELKOM
Podiel
prijímateľa
v%

Rozpočet

Spolufinanc
ovanie
prijímateľa

Podiel
prijímateľa
v%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SPOLU

Vypracoval:............................................
Meno

........................
Podpis

............................
Miesto

...........................
Dátum

1

Poznámka: žiadateľ preukáže, vo forme bankového výpisu verifikovaného podpisom štatutárneho zástupcu, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20%
finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu.
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Zásady plnenia zmluvy
Preukazovania uskutočnených aktivít z realizovaného projektu
a nadväzne preukazovanie oprávnených výdavkov
Cieľom tohto materiálu je zabezpečiť transparentnosť realizácie jednotlivých
projektov a preukázateľnosť hospodárneho, efektívneho a účelového vynakladania finančných
prostriedkov z dotácie pri realizácii projektov prevencie kriminality.
Všetci príjemcovia dotácie, ktorí sú súčasne platcami DPH, sú povinní akceptovať
odpočet DPH, a preto si účtujú ako oprávnený výdavok hradený z dotácie iba hodnotu tovaru
alebo služby bez DPH.
Príjemca dotácie ako realizátor projektu je povinný viesť účtovníctvo, vrátane
záverečného celkového zúčtovania po ukončení projektu. Pokiaľ je prijímateľom dotácie
mesto, obec, alebo iná verejná a regionálna inštitúcia účtujúca v podvojnom účtovníctve,
predkladá pri zúčtovaní dotácie len sumárny rozpis príjmov a výdavkov na projekt, doložený
príslušnými účtovnými dokladmi a to v porovnaní s rozpočtom projektu, obdobne to platí aj
pre realizátorov kamerových systémov.
Za oprávnené výdavky sa považujú všetky úhrady investícií, tovarov a služieb, ktoré
realizátorovi projektu nastali počas realizácie projektu a v súlade s rozpočtom. Z dotácie sa
nesmú uhrádzať výdavky (napríklad všetky druhy zálohových platieb), ktoré vzniknú
realizátorovi po ukončení projektu. Posledný výdavok môže realizátorovi vzniknúť a byť
uhradený v posledný pracovný deň príslušného kalendárneho roku. V prípade, že nie je
vyčerpaná celá dotácia, celú zvyšnú sumu je príjemca povinný do 15 dní od zúčtovania
vrátiť na účet poskytovateľa. V prípade, že prijímateľ prekročil rozpočet projektu, je povinný
rozdiel v celej sume uhradiť z vlastných zdrojov.
Každý výdavok, alebo príjem, ktorý realizuje prijímateľ dotácie z osobitného
bankového účtu, musí byť doložený relevantným účtovným dokladom.
Podľa ustanovení § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) je účtovný
doklad preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať slovné a číselné označenie
účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu
alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva. Účtovný doklad ďalej obsahuje
dátum vyhotovenia dokladu, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný
s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad
a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a označenie účtov na ktorých sa
účtovný prípad zaúčtuje. Prijímateľ je povinný vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného
odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje.
Realizátor zabezpečuje účtovníctvo jednoduché resp. podvojné v zmysle § 9 zákona
o účtovníctve. Pri vedení jednoduchého účtovníctva musí dodržať ustanovenia § 15 pri
vedení podvojného účtovníctva musí dodržať ustanovenie § 12.

Na vedenie účtovníctva môže organizácia použiť technické prostriedky, pričom
účtovné záznamy musia byť číselne triedené v zhode s časovou postupnosťou a podľa druhu
tak, aby účtovníctvo bolo dôveryhodné a zrozumiteľné.
Realizátor po uzavretí účtovných kníh podľa § 16 zákona o účtovníctve
účtovnú závierku v zmysle § 17 zákona o účtovníctve.

zostaví

Na finančné prostriedky poskytnuté ako dotácia sa vzťahujú ustanovenia zákona
523/2004 o rozpočtových pravidlách a zákona 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam aktivít ktoré je možné financovať a sú oprávnené v rámci realizácie projektu:
besedy,
diskusné kluby,
školenia,
semináre,
prednášky,
výmeny skúsenosti,
vzdelávacie kurzy,
praktické ukážky,
simulačné metódy,
kurzy,
športové a spoločenské podujatie, atď., musí byť náležite preukázané.
K oprávnenému výdavku, ktorým bola financovaná jednotlivá aktivita musí byť
priložená pozvánka, zoznam pozvaných účastníkov, informácia v médiách, program
a organizačné zabezpečenie (menovite organizačný štáb), prezenčná listina z každého dňa
(prezenčná listina musí obsahovať čitateľné celé meno a priezvisko, a podpis účastníka),
fotodokumentácia a krátka správa o uskutočnení a výsledku aktivity.
V prípade inštalácie kamerového systému, každá lokalita umiestnenia kamery musí
byť vyznačená v pláne mesta, alebo obce (fotokópia katastrálnej mapy), vrátane
fotodokumentácie objektu.
Ak kamerový systém spĺňa podmienky na zaradenie do dlhodobého hmotného majetku
v zmysle ustanovenia § 22 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
výdavok sa financuje z kapitálových prostriedkov a preto musí byť realizovaný
prostredníctvom firmy vybranej vo verejnom obstarávaní. Prevádzkovateľ projektu musí mať
vypracovaný časový režim snímania kamerami, organizačné zabezpečenie aktívneho dozoru,
vyhodnocovanie a archivovanie nasnímaných materiálov, postup riešenia u zistených porušení
verejného poriadku a zákonov.
Predkladateľ projektu predloží stanovisko príslušného útvaru Krajského riaditeľstva
PZ k opodstatnenosti a potrebe budovania kamerového systému v danej lokalite. Pri
vypracovaní projektovej dokumentácie realizátor spolupracuje s príslušným útvarom
Krajského riaditeľstva PZ, hlavne na systéme dislokácie jednotlivých kamier a po inštalácii
kamerového systému podľa potreby i naďalej spolupracuje s PZ. V zmluve o dielo
s dodávateľom kamerového systému, ktorý bol vybraný formou verejného obstarávania, musí
byť uvedený záväzok pre dodávateľa, že systém je po technickej stránke inštalovaný
a nastavený tak, že neumožňuje porušenie zákona o ochrane osobných údajov.
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Súčasne prijímateľ dotácie zabezpečí vyškolenie obsluhy a prevádzky kamerového
systému tak, aby nielen dodržiavala prevádzkový režim, ale aj rešpektovala zákon o ochrane
osobných údajov. Výdavky na zaškolenie sa financujú z bežných výdavkov.
Pri zakúpení vecných darov, cien v súťaži, vybavenia pre neziskové organizácie
a podobne, prijímateľ dotácie je povinný postupovať maximálne hospodárne, efektívne
a účelne. Zároveň je povinný predložiť zoznam odovzdaných predmetov s menom
a podpisom prijímateľa, ak sa jedná o fyzickú osobu, v prípade organizácie aj písomným
potvrdením prijímateľa.
Realizátor schváleného projektu v deň podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie musí mať
v komerčnej banke otvorený samostatný osobitný účet na ktorom má vloženú čistku
zodpovedajúcu minimálne 20 % z rozpočtovaných výdavkov projektu. Účet bude uvedený
v zmluve a dotácia bude realizovaná v jeho prospech. Účet bude počas celého trvania
projektu slúžiť výlučne len na finančné transakcie zabezpečujúce realizáciu schváleného
projektu.
Za oprávnené sa považujú iba tie výdavky projektu, ktoré nepatria do kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania platnej rozpočtovej klasifikácie
daného účtovného obdobia a sú nevyhnutné pre realizáciu projektu.
Finančné ohodnotenie za výkon aktivít môže byť iba vo forme odmien za dodanú
službu, to isté platí aj u prípadných odmien pre realizátorov projektu, tie však môžu byť
uhradené iba z vlastných zdrojov na financovanie projektu.
Každý externý dodávateľ odborných služieb (lektor, inštruktor, prednášateľ, školiteľ,
tréner, atď.) musí pri uzatváraní príslušnej zmluvy o dodávke služby preukázať a predložiť
odbornú spôsobilosť na výkon tejto služby. Prílohou zmluvy bude aj fotokópia certifikátu. Ak
sa služba týka profesie napr.: hasič, potápač, záchranár, atď. je postačujúce čestné
prehlásenie o odbornosti.
V nevyhnutnom prípade poskytovania občerstvenia účastníkom podujatia, rovnako
raňajok, obeda, večere, alebo celodennej stravy, musí účtovný doklad okrem dokladu o
platbe obsahovať aj prezenčnú listinu.
Hodnota stravnej jednotky na jedného účastníka nesmie prekročiť limit stanovený
zákonom o cestovných náhradách v závislosti na dĺžke trvania predmetnej aktivity, v rozsahu
a za podmienok určených zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č. 283/2002 Z. z.“).
Výdavky za telekomunikácie je možné akceptovať iba počas realizácie projektu a to
iba jednu telefonickú linku pevnú, alebo mobilnú, objem hovorov musí byť relevantný
rozsahu a druhu projektu.
Pri úhrade nocľažného musí byť vyhotovený doklad o platbe, menovite na každého
účastníka v súlade s prezenčnou listinou. Dopravné náklady sú hradené pre účastníkov podľa
predložených cestovných lístkov, pri ceste vlastným motorovým vozidlom do výšky limitu
cestovného lístka verejnej dopravy.
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Pri prenájme pracovných, skladovacích priestorov, priestorov na výkon jednotlivých
aktivít alebo športovísk, musí byť dohodnutá v zmluve jednotková cena za meter štvorcový
alebo hodinu, deň, atď., ktorá bude uvedená aj v záverečnom zúčtovaní, súčasne musí byť
uvedená aj celková doba trvania prenájmu, ktorá nesmie byť dlhšia ako doba realizácie
projektu.
Ak sa z dotácie financuje obstaranie odborných publikácií, odbornej literatúry, služby,
materiálov, zariadenia alebo vybavenia pre užívateľov výstupov z projektu, musí byť ku
každej faktúre priložená doložená a potvrdená objednávka alebo zmluvou a potvrdený
dodací.
Ak cieľom projektu bolo aj vypracovanie, vydanie a kolportovanie odborných
publikácii, ich rozoslanie cieľovým skupinám a inštitúciám musí byť preukázané potvrdením
odoslania zásielok príslušným poštovým úradom, resp. osobný rozvoz potvrdený od
prijímateľov zásielok.
Každý dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný z prostriedkov dotácie ako
plnenie realizácie projektu, musí byť zaúčtovaný do majetku realizátora projektu.
Rozpočtové finančné prostriedky a vlastné finančné prostriedky spolufinancovania
v limite 20 %
z celkového rozpočtu projektu, musia byť preukázateľne doložené
dokladmi.
Výdavky uhradené z vlastných zdrojov nesmú byť podielom, alebo časťou úhrad
financovaných z rozpočtových prostriedkov. Musia to byť samostatné faktúry a samostatné
pokladničné doklady.
Prijímateľ zúčtuje všetky príjmy, ktoré môžu plynúť z realizácie projektu, vrátane
bankových výnosov. Bankové výnosy znížené o náklady na bankové poplatky musí
prijímateľ odviesť na účet ktorý určí poskytovateľ v stanovenom termíne v rámci procesu
zúčtovania dotácií.

4

