Zmluva č. 1181/2011-530/MPRV SR

o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a násl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na činnosť a podporu aktivít
projektov Centier excelentnosti výskumu a vývoja a projektov na prenos poznatkov do praxe.

Zmluvné strany
1.

Názov:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpené:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
00156621
Štátna pokladnica, Bratislava
7000081156/8180
Ing. Zsoltom Simonom
ministrom

ďalej len „veriteľ“
a

2.

Názov:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpené:

Výskumný ústav potravinársky
Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
00167240
Štátna pokladnica, Bratislava
7000350627/8180
Mgr. Kateřinou Věntusovou
riaditeľkou

ďalej len „dlžník“
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uzatvárajú túto zmluvu:
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok veriteľa poskytnúť dlžníkovi za nižšie uvedených
podmienok jednorazový návratný finančný príspevok vo výške 48.000, 00 EUR (slovom
štyridsaťosemtisíc eur) zo štátneho rozpočtu v súlade s § 19 ods. 12 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na preklenutie nedostatku
finančných prostriedkov z dôvodu časového posunu refundácie prostriedkov projektu
HUSK/0901/1.2.1/0010 Regionálne zdroje funkčných potravín financovaného z prostriedkov
operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika
2007-2017 a projektov pre vzdelávacie aktivity – a) 160TT1001259 Správna hygienická prax
pre predaj mäsa hospodárskych zvierat, b) 160TT1001260 Správna hygienická prax pre
predaj iných živočíšnych produktov (med, vajcia...), c) 160TT1001261 Správna hygienická
prax a získanie odbornej spôsobilosti pre predaj čerstvého mlieka a produktov z neho a d)
160TT1001261 Správna hygienická prax a získanie odbornej spôsobilosti pre predaj ovocia,
zeleniny a rastlinných produktov, financovaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
Pôdohospodárskej platobnej agentúry, a tomu zodpovedajúci záväzok dlžníka tento príspevok
v určenej lehote splatnosti vrátiť veriteľovi.
Článok 2
Čas plnenia
2.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny plnenia:
2.1.1. poskytnutie finančného príspevku do 22.12.2011.
2.1.2. vrátenie finančného príspevku najneskôr 30.4.2012.
2.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 2.1 sú hraničné a neprekročiteľné s výnimkami:
2.2.1. zásahov vyššej moci, nepredvídateľných prírodných, technických a iných javov,
ktoré dlžníkovi objektívne bez jeho zavinenia znemožnia plnenie jeho záväzkov
v dohodnutom rozsahu a termíne,
2.2.2. zmien vyvolaných požiadavkami veriteľa,
2.2.3. zmien vyvolaných príkazmi, zákazmi alebo obmedzeniami oficiálnych štátnych
alebo samosprávnych orgánov, alebo orgánov Európskych spoločenstiev, ak neboli
vyvolané veriteľom a dlžníkovi znemožnia objektívne bez jeho zavinenia plnenie
jeho záväzkov v dohodnutom rozsahu a termíne,.
2.3. Vznik udalostí popísaných v bodoch 2.2.1 a 2.2.3. má za následok predĺženie lehôt na
plnenie dlžníkom len po dobu, po ktorú dlžník nemohol objektívne toto plnenie
poskytnúť. Zmeny vyvolané požiadavkami veriteľa majú za následok predĺženie lehôt
dlžníka na plnenie na dobu dohodnutú dodatkom k tejto zmluve.
Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1 Veriteľ poskytuje jednorazový návratný finančný príspevok v súlade s § 19 ods. 12
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na účel definovaný v článku 1 bod 1.1 tejto zmluvy.
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3.2 Podmienkou poskytnutia príspevku podľa tejto zmluvy je povinnosť dlžníka viesť
poskytnuté finančné prostriedky na samostatnom účte v Štátnej pokladnici č. ú.
7000350627/8180.
3.3 Dlžník je povinný použiť finančné prostriedky len na úhradu oprávnených výdavkov
projektov uvedených v bode 1.1.
3.4 Dlžník znáša v plnej miere všetky finančné dôsledky vyplývajúce z nezrovnalostí
zistených pri schvaľovaní a kontrole žiadostí o platbu predložených v zmysle bodu 3.4
tohto článku na refundáciu finančných prostriedkov pochádzajúcich z návratnej finančnej
výpomoci definovanej v článku 1 a bode 1.1 tohto článku zmluvy.
3.5 Dlžník sa zaväzuje realizovať projekty uvedené v č. 1 bod 1.1. a predkladať žiadosti
o platbu tak, aby si zabezpečil dostatok finančných prostriedkov počas celého
zostávajúceho obdobia fungovania projektov.
3.6 Dlžník sa zaväzuje efektívne prevádzať finančné prostriedky refundované na základe
žiadostí o platbu na účet zriadený pre návratnú finančnú výpomoc definovaný v bode 3.2
tohto článku, ktoré bude využívať v zmysle podmienok tejto zmluvy.
3.7 Dlžník sa zaväzuje plnú dlžnú sumu definovanú v bode 1.1 poskytnutú na účel stanovený
v článku 1 tejto zmluvy splatiť v prospech účtu veriteľa č. 7000081156/8108, najneskôr
do 30. apríla 2012. Pri splátke dlžnej sumy dlžník zašle avízo veriteľovi.
3.8 V prípade, že dlžník v čase splatenia dlžnej sumy nebude schopný splatiť túto finančnú
čiastku, veriteľ bude postupovať v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej
republiky.
3.9 V prípade žiadosti Ministerstva financií Slovenskej republiky na zrušenie organizácie
dlžníka sa dlžník zaväzuje bezodkladne jednorazovo splatiť plnú dlžnú sumu definovanú
v bode 1.1 veriteľovi na účet veriteľa v zmysle bodu 3.7 tohto článku, pričom veriteľ
a dlžník prispôsobia procesy predchádzajúce zrušeniu organizácie dlžníka tak, aby bolo
možné bezodkladné vrátenie dlžnej sumy vykonať.
3.10 V prípade zrušenia výkonu činnosti projektov uvedených v čl. 1 bod 1.1. dlžníkom,
ako aj prechodom dlžníka pod inú organizáciu alebo na výslovné požiadanie veriteľa
odôvodnené písomným vysvetlením sa dlžník zaväzuje veriteľovi splatiť celú dlžnú
sumu najneskôr do troch mesiacov od dátumu vzniku predmetnej skutočnosti. V období
troch mesiacov od vzniku predmetnej skutočnosti sa dlžník zaväzuje uskutočniť
a ukončiť všetky relevantné procesy a zaväzuje sa tak zabezpečiť refundáciu príslušnej
časti finančných prostriedkov tak, aby dlžník najneskôr do troch mesiacov vrátil
veriteľovi celú čiastku dlžnej sumy 48.000, 00 EUR.
3.11 Dlžník je povinný zasielať veriteľovi, konkrétne Sekcii pôdohospodárskej politiky
a rozpočtu, Sekcii poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu na požiadanie veriteľa
v priebehu kalendárneho roka samostatnú správu o priebehu realizácie projektov
uvedených v čl. 1 bod 1.1. za obdobie predošlého kalendárneho roka obsahujúcu aj
realizáciu postupov a povinností definovaných v tejto zmluve s nevyhnutným prehľadom
čerpania dlžnej sumy definovanej v bode 1.1 tohto článku podloženú výpismi z účtu
dlžníka definovaného v bode 3.2 tohto článku.
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Článok 4
Zmluvné pokuty
4.1 V prípade neplnenia ktoréhokoľvek bodu povinností dlžníka stanoveného v článku 3 tejto
zmluvy má veriteľ právo uložiť dlžníkovi jednorazovú zmluvnú pokutu za každé
neplnenie povinností dlžníka vo výške 10 % z dlžnej sumy definovanej v článku 1 bod 1.1
tejto zmluvy. Uplatnením si zmluvnej pokuty nezanikajú povinnosti dlžníka, plnenie
ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.
4.2 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody.
V prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej
náhradu v plnej výške.
4.3 Plnenia záväzkov veriteľa nie je možné zabezpečovať dohodou o zmluvnej pokute.
Článok 5
Riešenie sporov
5.1 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo
zmluvných strán o rozhodnutie súd.
5.2 Spory zmluvných strán neoprávňujú dlžníka zastaviť plnenie predmetu a podmienok tejto
zmluvy podľa článku 1 a článku 3 tejto zmluvy.
5.3 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude
rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
6.1 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Dva rovnopisy tejto zmluvy obdrží dlžník a štyri rovnopisy veriteľ.
6.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia podľa § 47a odst. 1
občianskeho zákonníka a §5a zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.
6.3 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu
vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.
6.4 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch
zmluvných strán formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma
zmluvnými stranami.
6.5 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade neplnenia zmluvy a pri reklamáciách sa
zmluvné strany spravujú príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.
6.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu
s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola
podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
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v Bratislave dňa

.....................................................................
pečiatka a podpis
za veriteľa

za Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
Ing. Zsolt Simon
minister

.................................................................
pečiatka a podpis
dlžníka

za Výskumný ústav potravinársky
Mgr. Kateřina Věntusová
riaditeľka
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