
Zmluva o poskytnutí dotácie 

 

uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

(ďalej len „zmluva“) 

 
č. zmluvy poskytovateľa: 273/2021/MPRVSR-340 
č. zmluvy prijímateľa: -  
 

medzi zmluvnými stranami 

poskytovateľ  
 
názov :                        Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
sídlo :                         Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
zastúpené :               JUDr. Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky 
IČO : 00 156 621 
DIČ: 2021291382 
bankové spojenie : Štátna pokladnica  
číslo účtu: SK66 8180 0000 0070 0008 1105 
 
(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „MPRV SR“) 
 
a 
 
prijímateľ 
 
titul, meno a priezvisko: Emanuel Vitkovský 
trvalý pobyt: Mníšek nad Hnilcom 100, 055 64 Mníšek nad Hnilcom 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu: SK63 0900 0000 0001 0136 5906 
 
(ďalej len „prijímateľ“) 
 

Článok I. 
Predmet a účel zmluvy 

 
(1) Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v súvislosti  
s poskytnutím dotácie na rok 2021 podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory  
v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov (ďalej len „výnos“) v súlade  
s § 8a ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) v spojení s § 41 ods. 6 prvý bod 
zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka  
a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych  
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
(2) Účelom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu podľa § 2 ods. 5 
výnosu vo výške podľa čl. III. tejto zmluvy na kompenzáciu strát na zvieratách a zlikvidovaných 
zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení, na 
základe doručenej žiadosti o poskytnutie dotácie podľa čl. II. tejto zmluvy. 
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Článok II. 
Podmienky poskytnutia dotácie 

 
(1) Dotáciu poskytuje poskytovateľ prijímateľovi na základe splnenia všetkých podmienok:  
 
a) uvedených vo výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu, 
ktorú zverejnil poskytovateľ dňa 21.05.2021 na svojom webovom sídle, 
b) uvedených vo výnose. 
 
(2) Dotácia sa poskytuje na základe Úpravy č. 4 Rozpisu limitov pri poskytovaní národných podpôr 
v roku 2021 (č. z. 22627/2021 a č. s. 7017/2021-340) s účinnosťou od 11.10.2021. 
 
(3) Dotácia sa poskytuje prijímateľovi na základe doručenej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len 
„žiadosť“) na MPRV SR a zaevidovanej dňa 25.08.2021 pod evidenčným číslom záznamu 19695/2021, 
na základe záverov komisie na prerokovanie žiadosti konanej dňa 13.10.2021 
a na základe rozhodnutia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  
zo dňa 20.10.2021. 

 

Článok III. 
Výška poskytnutej dotácie 

 
Poskytovateľ  poskytuje prijímateľovi dotáciu v  celkovej sume  246,00 Eur, (slovom: 
dvestoštyridsaťšesť Eur) na účely uvedené v článku I. ods. 2 tejto zmluvy. 

 
 

Článok IV. 
Termín poskytnutia dotácie 

 
Poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu v sume uvedenej v článku III. tejto zmluvy 
bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa, ktorého číslo je uvedené v záhlaví tejto zmluvy,  
do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 
 

Článok V. 
Všeobecné povinnosti prijímateľa 

 
(1) Poskytovateľ a prijímateľ sú povinní pri poskytnutí dotácie postupovať v súlade so zákonom  
č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákona o rozpočtových pravidlách a ustanovení výnosu.  
 
(2) Poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak sa preukáže, že prijímateľ uviedol 
nepravdivé informácie majúce vplyv na oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia dotácie podľa 
výnosu a tejto zmluvy. 
 
(3) Poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade porušenia zmluvných podmienok 
tejto zmluvy, za ktoré sa pre účely tejto zmluvy považuje stav, ak prijímateľ porušil ustanovenia článku 
I. ods.2 tejto zmluvy.  
 
(4) Právne účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastávajú okamihom jeho preukázateľného doručenia 
prijímateľovi.  
 
(5) Prijímateľ je povinný dotáciu vrátiť na účet poskytovateľa, ak sa kontrolnými orgánmi podľa  
ods. 6 tohto článku zistí, že nespĺňal podmienky uvedené v právne záväzných predpisoch, podľa 
ktorých mu bola dotácia poskytnutá, alebo ak sa preukáže, že prijímateľ nespĺňa podmienky uvedené  
v článku II. tejto zmluvy. 
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(6) Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných zamestnancov 
podľa príslušných právne záväzných predpisov SR, pričom oprávnenými kontrolnými zamestnancami 
sa rozumejú najmä: 
 

a) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov 
podľa zákona č. 354/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 

b) poverení zamestnanci Ministerstva financií SR, najvyššieho kontrolného úradu SR, Úradu 
vládneho auditu, 

c) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písmenách a) a b) v súlade s právne 
všeobecne záväznými predpismi SR. 

(7) Zmluvné strany sú povinné si navzájom bez zbytočného odkladu oznámiť všetky okolnosti, ktoré 
môžu mať vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy a s ním súvisiacich podmienok.  

(8) Prijímateľ udeľuje súhlas poskytovateľovi, aby na svojom webovom sídle zverejnil identifikačné 
údaje prijímateľa, a to v tvare meno, priezvisko a výška dotácie. 

 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Zmluvu je možné meniť, alebo dopĺňať len po dohode zmluvných strán formou písomných 
a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve. Dodatok k tejto zmluve sa uzatvára za rovnakých podmienok 
ako táto zmluva. 
 

(2) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka. 
 

(3) Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu vrátane všetkých 
jej príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.  
 

(4) Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ustanoveniami výnosu, zákona o rozpočtových pravidlách.  
 

(5) Zmluva je vyhotovená v štyroch  vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia dostane poskytovateľ 
a jedno vyhotovenie dostane prijímateľ.  
 

(6) Osoby podpisujúce túto zmluvu prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán. 
 
(7) Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpísali. 
 
V Bratislave dňa       V ................................. dňa........................ 
 
 
Za poskytovateľa      Za prijímateľa 
 
 
.........................................................   ......................................................... 
           JUDr. Samuel Vlčan 
          minister 
 pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
             Slovenskej republiky 
 
 
Odtlačok pečiatky:



4 

 


