
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 48/2019/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky na rok 2019, na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality 

prostredníctvom technických prostriedkov uzatvorenej dňa 10.07.2019  

(ďalej len „dodatok“) 

 

 
Zmluvné strany 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Prešov 

Sídlo:                          Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 

 

IČO:                            00151866 

DIČ:                            2020571520 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN): SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

 

Zastúpené:                  Mgr. Emil Chlapeček, prednosta Okresného úradu Prešov, na základe   

                                    plnomocenstva č.p.: KM-OPK1-2019/005449-5 zo dňa 28. júna 2019    

                 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Obec Zborov 

Sídlo:    Lesná 10, 086 33 Zborov                          

IČO:   00322741                            

Peňažný ústav:  Prima banka Slovensko, a.s.            

Číslo účtu (IBAN): SK67 5600 0000 0036 0537 1027 

 

Zastúpené:   Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce 

 

(ďalej len „príjemca“)   

 

(ďalej len „zmluvné strany“) 

 

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok: 

 

Zmluvné strany v súlade s čl. V. bod 5.2. zmluvy č. 48/2019/OO o poskytnutí dotácie zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 

2019, na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality prostredníctvom technických 

prostriedkov uzatvorenej dňa 10.07.2019 (ďalej len „zmluva“) uzatvárajú tento dodatok 

k zmluve za nasledovných podmienok: 

 

       

 



Článok I 

Predmet dodatku  

 

(1) Článok II. bod 2.5. zmluvy znie:  „Dotáciu môže príjemca použiť na úhradu a refundáciu 

výdavkov s účelovým určením,  na ktorý mu bola dotácia poskytnutá podľa článku II 

bodu 2.3. zmluvy, najneskôr do  30. júna 2020.“ 

 

(2) Článok II. bod 2.8. prvá veta zmluvy znie: „Príjemca sa zaväzuje predložiť 

poskytovateľovi vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie v písomnej aj 

elektronickej forme v termíne do 10 dní od vyčerpania dotácie, najneskôr do 10. júla 

2020. 

 

(3) Príloha č. 1 – rozpočet výdavkov financovaný z dotácie  sa nahrádza novým znením 

prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. 

  

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené ostávajú v platnosti. 

(2) Tento dodatok  je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 

poskytovateľ obdrží jedno (1) vyhotovenie, príjemca jedno (1) vyhotovenie a odbor 

prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky jedno (1) 

vyhotovenie. 

(3) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia. Zmluvné sa strany sa 

dohodli, že ako prvý zverejní túto zmluvu poskytovateľ. 

(4)  Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali,  jeho obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu ho podpisujú. 

 

V ................., dňa ..................                 V .................,  dňa .................. 

 

Za poskytovateľa:      Za príjemcu: 

 

          Mgr. Emil Chlapeček                                                          Mgr. Ján Šurkala, PhD.                  

prednosta Okresného úradu Prešov                                                 starosta obce Zborov 

 
          

                

   

 

…..............………………………..                                     .........…...………………………..        
          (odtlačok pečiatky a podpis)                             (odtlačok pečiatky a podpis) 

 

 



 

         

Príloha  č. 1 k 

zmluve o 

poskytnutí 

dotácie 

P.

č. 

Rozpočet výdavkov financovaných z 

dotácie  
Vecný popis 

Výdavky 

spolu v € 

1 
Dotácia na bežné výdavky*/  (prevádzková 

dotácia a zároveň kategória 600) 

Spolu (súčet 

riadkov 2 až 11) 
0 

2 Mzdové výdavky ( kategória 610)     

3 Poistné a príspevky do poisťovaní (kategória 620)     

4 
Tovary a služby (kategória 630), z toho: 

Spolu (súčet 

riadkov 5 až 11) 0 

5 cestovné náhrady      

6 
výdavky na energie, poštové a telekom. služby a 

komunikačnej infraštruktúry 

 

    

7 materiálové 

výdavky   
              

  

        

    

        

    

                    

8 dopravné      

9 rutinná a štandardná údržba     

1

0 nájomné      

1

1 služby     

1

2 

Dotácia na kapitálové výdavky*/  (investičná 

dotácia a zároveň kategória 700) 

Spolu (súčet 

riadkov 13 až 16) 75 260,15 

1

3 

obstarávanie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

Rozšírenie kamerového 

systému v obci Zborov: 

36 x kompaktná profi 

IP kamera, hybridný 

profi záznamník, 

optická sieť, vybavenie 

monitorovacej 

miestnosti (viď. 

Rozpočet - Príloha ŽoD 

č. 15) 53 519,52 

1

4 obstarávanie dopravných prostriedkov      

1

5 rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení     

1

6 realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia  

motážne práce (viď. 

Rozpočet - Príloha ŽoD 

č. 15) 21 740,63 

Výdavky financované z dotácie ( kategória Spolu (súčet   



600 + 700) riadkov 1 a12) 
75 260,15 

 

*/ Úplne znenie Metodického usmernenia  Ministerstva financií Slovenskej republiky  k 

č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004   

 

 

a vysvetlivky  k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní 

prvýkrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020).  

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé, 

presné a úplne. 

     V Zborove, dňa 

01.10.2019 

      
 

          
 

          
 

          
 

        

  

 

 

     

odtlačok 

pečiatky 

 
Mgr.Ján Šurkala,PhD. 

 

 

        

          podpis 

štatutárneho orgánu  

  


