
Z M L U V A  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 a boja proti kriminalite prostredníctvom technických prostriedkov 

 

 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na 

ustanovenia § 8a 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.“) a  zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní  dotácií  v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon     

č. 526/2010 Z. z.“) (ďalej len „zmluva“) 

 

 

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:   SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

 

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

plnomocenstva č. KM-OPK1-2019/005449-5 

 

          

 

(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“) 
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Článok I  

Predmet a účel zmluvy 

 

1.1.  Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení  

§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z. 

 

1.2. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na činnosť a aktivity predložené 

poskytovateľovi v žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2019 na financovanie aktivít 

v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite prostredníctvom technických 

prostriedkov podľa schváleného projektu s názvom „Prevencia kriminality v obci 

Zborov dobudovaním, rozšírením a modernizáciou kamerového systému so 

špecifickým zameraním na drobnú kriminalitu a ochranu pred znečisťovaním 

životného prostredia odpadmi“.  Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej 

dotácie  je záväzný do úrovne kategórie, je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí 

jej prílohu č. 1. 

 .zmluvy. 

1.3.  Poskytovateľ v súlade so zákonom č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 

a  na základe schváleného rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 

2019 poskytne príjemcovi dotáciu v sume 75 260,15 eur (slovom: sedemdesiatpäťtisíc 

dvestošesťdesiat eur, pätnásť  centov ) (ďalej len „dotácia“) jednorazovo na účel podľa 

§ 2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z. z. 

 

1.4. Príjemca je povinný uzatvoriť s poskytovateľom Zmluvu o prístupe ku kamerovému 

systému mesta/obce v lehote najneskôr do 30. 09. 2019 po nadobudnutí účinnosti tejto 

zmluvy. 

            

Článok II 

Podmienky poskytnutia dotácie 

 

2.1.  Podmienky na poskytovanie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri uplatňovaní, 

navrhovaní a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej zúčtovanie upravujú 

ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.  

 

2.2. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v čl. I bod 1.3. tejto zmluvy bez výhrad a za   

podmienok uvedených v tejto zmluve.  

 

2.3.  Poskytovateľ poukáže dotáciu príjemcovi bezhotovostne po nadobudnutí účinnosti tejto 

zmluvy na samostatný bankový účet zriadený na vedenie dotácie s číslom účtu SK67 

5600 0000 0036 0537 1027,  ktorý je vedený v banke : Prima banka Slovensko a.s., kód 

banky 5600,   najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

v celkovej výške: 

  

 75 260,15 eur, slovom: (slovom: sedemdesiatpäťtisícdvestošesťdesiat eur, pätnásť  

centov) 

 

na financovanie schválených kapitálových výdavkov projektu uvedených 

v štruktúrovanom rozpočte projektu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
 



/* nehodiace sa vypustí alebo  prečiarkne 

 

 

2.4. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných alebo iných ako 

verejných prostriedkov minimálne v sume 3 961,06 eur v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) a 

ods. 2 zákona č. 526/2010 Z. z. Zároveň sa príjemca zaväzuje, že v prípade poskytnutia 

dotácie v nižšej sume ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie zabezpečí 

realizáciu stanovených cieľov schváleného projektu. 

2.5.  Dotáciu môže príjemca použiť na úhradu a refundáciu výdavkov s účelovým určením 

v rozpočtovom roku, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá podľa bodu 2.3. tohto 

článku, najneskôr do 31. decembra 2019 a to len v prípade dodržania zmluvne 

stanovených podmienok.  

2.6. Príjemca poskytnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby účtovníctvo bolo 

zrozumiteľné, správne, preukázateľné a úplné podľa ustanovení § 8 zákona č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“). 

2.7.  Príjemca berie na vedomie, že predmet obstaraný podľa tejto zmluvy z kapitálových 

výdavkov zaeviduje do majetku a účtuje o ňom v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 

a platnými postupmi účtovania; zároveň sa zaväzuje, že vlastnícke právo k majetku 

nadobudnutému z poskytnutej dotácie neprevedie na inú osobu počas doby jeho 

odpisovania a tento majetok bude po uvedenú dobu využívať na účel, na ktorý mu bola 

dotácia poskytnutá 

2.8. 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. januára 2020. Za správnosť  predloženého vecného 

a finančného vyhodnotenia zodpovedá štatutárny orgán príjemcu. Vo vecnom a 

finančnom vyhodnotení, podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu,  je príjemca  

povinný uviesť:  

a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,  

b) názov účelu dotácie, 

c) výšku poskytnutej dotácie a variabilný symbol, pod ktorým dotáciu prijal, 

d) výšku použitých peňažných prostriedkov z dotácie, podľa prílohy č. 2,  

e) výšku výnosov z poskytnutej dotácie a dátum ich poukázania na účet poskytovateľa, 

f) výšku vrátených peňažných prostriedkov z poskytnutej dotácie a dátum poukázania 

vrátených peňažných prostriedkov poskytovateľovi, 

g) vecné vyhodnotenie projektu, 

h) písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch hradených 

z poskytnutej dotácie podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre: názov 

príjemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu, pod 

ktorým je výdavok v účtovnej evidencii  zaevidovaný (v peňažnom denníku, alebo 

knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu  

(variabilný symbol faktúry, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum 

skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou 

podľa výpisu z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným 

dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia,  skutočne uhradená suma 

výdavku, 

i) kompletnú fotodokumentáciu z použitého postupu verejného obstarávania podľa 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

j) čestné vyhlásenie príjemcu, že dotácia bola čerpaná v súlade s podmienkami tejto 

zmluvy, že bola vyčerpaná v poskytnutej výške; ak nie, že nevyčerpaná časť dotácie 
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bola vrátená na príslušný účet poskytovateľa. V prípade predloženia vyhlásenia 

príjemcu na samostatnom liste musí byť tiež opatrené pečiatkou a podpísané 

štatutárnym zástupcom príjemcu, 

k) výšku finančných prostriedkov použitých z vlastných alebo iných ako verejných  

prostriedkov na spolufinancovanie (ďalej len „zdroje „spolufinancovania“) 

z celkových výdavkov žiadosti (projektu), písomnú informáciu o preukázateľne 

vynaložených výdavkoch uhradených zo zdrojov spolufinancovania z celkových 

výdavkov žiadosti (projektu), podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre: 

názov príjemcu, účel dotácie,  interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod 

ktorým je výdavok v účtovnej evidencii  zaevidovaný (v peňažnom denníku, alebo 

knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu  

(variabilný symbol faktúry, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum 

skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou 

podľa výpisu z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným 

dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia,  skutočne uhradená suma 

výdavku, 

l) spôsob informovania verejnosti o finančnej podpore výstupov aktivít, činnosti, 

projektov podporených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.  

 

2.9.  V prípade, že príjemca počas rozpočtového roka, v ktorom mu bola poskytnutá dotácia 

zistí, že dotáciu nepoužije vôbec do konca rozpočtového roka, je povinný bezodkladne 

uvedené oznámiť poskytovateľovi a sumu nepoužitých finančných prostriedkov vrátiť 

na výdavkový rozpočtový účet číslo SK7881800000007000180023 vedený v Štátnej 

pokladnici, kód banky 8180, najneskôr však do 10. decembra príslušného roka. 

V príkaze na úhradu nepoužitých finančných prostriedkov použije príjemca variabilný 

symbol totožný s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre 

prijímateľa uvedie: „vratka_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom 

dotáciu príjemca prijal). Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zašle 

poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk. Avízo musí obsahovať 

variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov 

a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia. 

2.10. Použitie dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom 

Slovenskej republiky, ktorého spôsob a termín určuje poskytovateľ na základe Pokynu 

Ministerstva financií Slovenskej republiky na zúčtovanie finančných vzťahov so 

štátnym rozpočtom za rozpočtový rok pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové 

organizácie a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie 

a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu. 

2.11. Po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá, najneskôr do 

termínu na odvod nepoužitých finančných prostriedkov určeného poskytovateľom, 

príjemca dotácie vráti nepoužité finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na 

bankový účet cudzích prostriedkov poskytovateľa číslo SK5681800000007000180031 

vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu 

totožného s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre 

prijímateľa uvedie: „vratka_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom 

dotáciu príjemca prijal). Nevyčerpané prostriedky sa nevracajú, ak ich suma 

nepresiahne 5 eur (slovom: päť eur). Avízo o vrátení nepoužitých finančných 

prostriedkov zo zúčtovania príjemca zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresu 

dotacie@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba 
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identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky 

vracia. 

2.12. Príjemca je povinný oznámiť a poukázať poskytovateľovi finančné prostriedky získané 

z výnosov z poskytnutých prostriedkov dotácie na príjmový rozpočtový účet číslo účtu 

SK4581800000007000179938 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím 

variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom pod ktorým dotáciu prijal, do 

správy pre prijímateľa uvedie: „vynos_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, 

v ktorom dotáciu príjemca prijal), najneskôr so zúčtovaním dotácie. Avízo o poukázaní 

platby predloží príjemca poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk. 

2.13. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s poskytnutou dotáciou a je povinný pri jej 

používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. Za 

hospodárenie s poskytnutou dotáciou zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.  

2.14. Príjemca berie na vedomie svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 523/2004 Z. z. 

Zároveň sa príjemca zaväzuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou dodržiavať všetky 

všeobecne záväzné  právne predpisy platné na území SR vzťahujúce sa na hospodárenie 

s prostriedkami zo štátneho rozpočtu. 

2.15. Príjemca sa zaväzuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými na území SR upravujúcimi verejné 

obstarávanie. 

2.16. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolou preveriť správnosť vynakladania 

dotácie u príjemcu. Na výkon kontroly použitia dotácie je oprávnený poskytovateľ, 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ďalšie štátne orgány v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. Štátne orgány na výkon kontroly 

spôsobu použitia dotácie sa riadia osobitnými predpismi
1)

.  

 

2.17. Príjemca sa zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi zmeny identifikačných 

údajov  a zároveň predkladať účtovné výkazy za obdobie čerpania dotácie. 

 

2.18. Príjemca vyhlasuje,  že na daný účel mu v roku poskytnutia dotácie nebola poskytnutá 

iná dotácia zo  štátneho rozpočtu,  okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona 

č. 526/2010 Z. z. 

 

2.19. O finančnej podpore výstupov aktivít, činností, projektov,  príjemca oboznámi verejnosť 

oznámením, že projekt bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.  

 

2.20. Príjemca sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek súčinnosť 

požadovanú poskytovateľom.  

 

                                                 
1)

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej  

republiky v znení neskorších prepisov. 

   Zákon Národnej rady  Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 

predpisov. 

  

mailto:dotacie@minv.sk


/* nehodiace sa vypustí alebo  prečiarkne 

 

 

2.21. Príjemca v súlade s  § 8a ods. 4 písm. h) a § 19 ods. 16 zákona č. 523/2004 Z. z. 

vyhlasuje, že je/*nie je partnerom verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o 

registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“). 

 

Článok III 

Sankcie za porušenie zmluvných podmienok 
 

3.1.  Ak poskytovateľ zistí, že príjemca porušil zmluvu tým, že poskytnutú dotáciu použil 

neoprávnene, alebo neoprávnene zadržal, je príjemca povinný neoprávnene použitú 

alebo zadržanú sumu odviesť na účet, ktorý mu určí a písomne oznámi poskytovateľ. 

Obdobne v prípade porušenia povinností ustanovených v čl. II  bod 2.7. tejto zmluvy je 

príjemca dotácie povinný zodpovedajúcu časť dotácie vrátiť. Pri porušení zmluvných 

podmienok sa postupuje podľa § 31 zákona  č. 523/2004 Z. z. 

3.2.  Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel  už 

poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, okrem dotácie 

poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. 

 

3.3.  Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti, ak počas trvania zmluvného vzťahu 

došlo k porušeniu podmienok stanovených v zákone č. 315/2016 Z. z.. 

 

3.4.  Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti, ak neuzatvorí s poskytovateľom 

Zmluvu o prístupe ku kamerovému systému mesta/obce podľa čl. I bod 1.4. tejto 

zmluvy.  

 

Článok IV 

Zrušenie zmluvy 

 

Túto zmluvu je možné zrušiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomným odstúpením od tejto zmluvy. Poskytovateľ má  právo okamžite odstúpiť od 

tejto  zmluvy, ak zistí, že príjemca porušil akékoľvek  ustanovenie tejto zmluvy, ako aj 

v prípade, ak zaniknú dôvody poskytnutia finančných prostriedkov uvedené v tejto 

zmluve. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od 

zmluvy príjemcovi. 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2019 s tým, že záväzky príjemcu 

uvedené v čl. II tejto zmluvy zostávajú platné i po skončení platnosti tejto zmluvy. 

 

5.2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po ich  

   odsúhlasení oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

5.3. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona        

č. 523/2004 Z. z., zákona č. 526/2010 Z. z., Občianskeho zákonníka a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 
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5.4.  Táto zmluva je vyhotovená 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 (1) vyhotovenie.  

 

5.5.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

- príloha č. 1 – rozpočet výdavkov financovaných z dotácie,  

- príloha č. 2 – dotácia poskytnutá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

  

5.6. Táto zmluva 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. 

 

5.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

       súhlasu ju podpisujú. 

 

 

 

 

 V Prešove , dňa ……………                 V ....................  dňa ................. 
 

 Mgr. Emil Chlapeček, prednosta      Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

 Okresného úradu Prešov               starosta obce Zborov   
 

   

 ......................................           ......................................   
 (odtlačok pečiatky a podpis)                    (odtlačok pečiatky a podpis) 
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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) 75260,15 

1

3 

obstarávanie strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

Rozšírenie kamerového 

systému v obci Zborov: 

50 x kompaktná profi 

IP kamera, hybridný 

profi záznamník, 

optická sieť, vybavenie 

monitorovacej 

miestnosti (viď. 

komentár k rozpočtu) 

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. 

komentár k rozpočtu) 
21 740,63 

Výdavky financované z dotácie ( kategória 600 

+ 700) 

Spolu (súčet 

riadkov 1 a12) 
75 260,15 

 
*/ Úplne znenie Metodického usmernenia  Ministerstva financií Slovenskej republiky  k č. 
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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. 

     Vo Zborove, dňa 

26.06.2019 

     

Meno a priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis 

štat. orgánu  

 

Komentár k rozpočtu:               

          

1. Materiál :   

      

Poče
t 

  

Cena bez 
DPH 

  

Cena 
spolu 
bez 
DPH 

                
 

  

DS-2CD2655FWD-IZS(2.8-12mm) kompaktná 
kamera         50 ks 315   15750 

                    

5MP @20fps, 1/2.9" Progressive Scan CMOS, 2.8 to 12 
mm Horizontal field of view: 88° to 27° Vertical field of 
view: 48° to 16°, Diagonal field of view: 104° to 32° citlivosť 
Color 0.01 lux, 120dB WDR, H.265+/MJPEG, EXIR, IR do 
50m, IP67, IK10, 1-ch alarm input and 1-ch alarm output, 
1-ch audio input and 1-ch audio output, Motorized Lens,  
DC12V/PoE, HIK-Connect cloud service 

          

          

          

          

          

          

          

          

                    

DS-1275ZJ         50 ks 21   1050 

                    

Držiak na stĺp pre kamery, 117x143x194mm priemer stĺpa 
67 až 127mm, hmotnosť 1,205kgkompatibilná s držiakmi 
pre dome kamery na stenu, kompatibilná s väčšinou 
tubusových kamier a montážnych krabíc pre tubusové 
kamery, priemer stĺpa 67 až 127 mm,  rozmery 
117x143x194mm,  hmotnosť 1205g, Adaptér pre uchytenie 
konzlí pre DS-1272ZJ-110, DS-1273ZJ-130-TRL a DS-
1273ZJ-135 na sĺp, kov. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                    

EKO-9512S3.6         50 ks 59   2950 

12-14V DC / 3.6A, zdroj pre napájanie viacerých 
kamie                   

                    

Montážna krabica s uchytením na stĺp         42 ks 65   2730 

                    

UOF-7201GE         41 ks 85   3485 

Media convertor  1000Mbps 1 fiber SFP port a 1 Ethernet 
port, 10/100/1000BASE-TX and 1000BASE-FX; Support 
10/100/1000Mbps full/half duplex automatic adaptation, 
support automatic MDI/MDIX. 
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UTP7524E-GE-MX         2 ks 490   980 

24 ports managed modular Gigabit Ethernet switch, which 
provides 24x Gigabit downlink Ethernet ports or optical 
fiber ports, 2x Gigabit uplink optical fiber ports and 2x 
Gigabit uplink Ethernet ports. Downlink ports support 
Ethernet or optical fiber ports optional (8 Ethernet & 8 SFP 
pluggable modules). It is widely used in security 
surveillance, network engineering projects and so on. 
možnosť osadiť 3 modulmii UTP7524GE-M8F alebo 
UTP7524GE-M8T 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                    

UTP7524GE-M8F         8 ks 150   1200 

8ports Gigabit Fiber Optical module for 
UTP7524GE-MX                   

                    

UTP7524GE-M8T         4 ks 150   600 

8ports Gigabit Ethernet module for UTP7524GE-
MX                   

                    

UOF-2201BS-TR20KM         41 ks 100   4100 

Miini LC gibic single fibre -  pár, 1.25G• LC konektor, 
štandard SFF8472• Výmena počas prevádzky• Transmitter 
používa 1310 nm FP laser a 1500 nm PIN-TIA; prijímač 
používa 1550 nm FP laser a 1310 nm PIA-TIN,• 
Vzdialenosť prenosu do 20 km• ESD• Dátové vstupy a 
výstupy sú v súlade s emitorom nízkeho napätia (štandard 
LVPECL)• Štandard IEC-60825 potvrdzujúci bezpečnosť 
použitého laseru 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                    

19"" RACK jednodielny 24U          1 ks 250   250 

                    

INTELLINET Polička Univerzálna 2-body 
uchytenie         4 ks 20   80 

                    

DS-9632NI-I8         2 ks 1239   2478 

Digitálny záznamník, 320Mbps vstupné pásmo, (max. 32 
IP kamier), 8x SATA radič, Alarm I/O 16/4, 2x RCA Audio 
výstup, 2x HDMI výstup, 2x RJ45 10/100/1000Mbps, 
230VAC, 2U rack rozmery 445x470x90mm, hmotnosť 
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10kg           

          

          

          

          

          

          

                    

HDD 8TB         4 ks 235   940 

Interný 3,5" pevný disk                   

                    

DS-1U380         1 ks 15   15 

Rack úchyt                   

                    

HDS NET-111   1KVA                   

Line activ UPS,140-280V,AC napájacie 
napätie,AVR         1 ks 390   390 

                    

DS-1200KI ovl.joystick         1 ks 367   367 

128x64 LED dot matrix screen, PTZ and TV wall control, 4-
axis joystick, správa užívateľov: 1 admin a 15 operátorov, 
System upgrade and import/export pre nastavenie súborov 
na USB-flash disk, systémový účet a nastavenie 
Webového prehliadača podpora:  1000 zariadení môže byť 
riadené v klávesnici cez riadiaci režim. 

          

          

          

          

          

          

          

                    

DS-D5043FL         2 ks 674   1348 

42" 1080P, HDMI/VGA/DVI/BNC input, USB port, build-in 
speaker, view angle:178°/178°, metal casing 

          

          

          

          

          

          

          

                    

NanoStationM5         2 ks 85,8   171,6 

                    

NanoStationM5 je výkonná kompletná vonkajšia jednotka s 
zabudovanou anténou 2x16dBi pre pásmo 5 GHz, max 
výstupný výkon 27dBm .  Vyzařovací úhol H / V 43° / 41°, 
Jednotka umožňuje komunikáciu reálnou rychlosťou až 
150 Mbps.LAN port 2x RJ45 10/100 Mbps, napájanie 
24VDC PoE - Adaptér v balení, prevádzková teplota -30 až 
75 °C,  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                    

Stožiar betónový EPV 10,5/3         1 ks 756   756 

                    

Závesný optický kábel FLAT DROP 24          4200 m 0,77   3234 
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Závesný kábel CYMYz 3x2,5         780 m 1,15   897 

                    

Svorka kotviaca          280 ks 1,35   378 

                    

Podružný materiál(bandimex,svorky,chráničky a 
p.)         1 sada 300   300 

                    

Elektrom. rozvádzač pre pripojenie napájacieho 
napätia         1 ks 150   150 

                    

Materiál spolu bez DPH                 44599,6 

                    

                    

2. Práce montážne :                   

                    

Montáž závesných káblov         4980 m 1,2   5976 

                    

Zváranie optiky         1 
kompl
et 1174   1174 

                    

Montáž a nastavenie kompaktnej kamery         50 ks 200   10000 

                    

Montáž krabíc pre prevodníky a zdroje         50 ks 45   2250 

                    

Nastavenie,naprogramovanie a odskúšanie                    

kompletného systému s pripojením do siete         1 
kompl
et 2100   2100 

                    

Východisková odborná prehliadka a skúška EZ         1 
kompl
et 150   150 

                    

                    

                    

Práce spolu  bez DPH                 21650 

                    

                    

CELKOM BEZ DPH                 66249,6 

                    

DPH 20%         20%   66249,6   
13249,9

2 

                    

CELKOM ZA ROZPOČET S DPH                 
79499,5

2 

          

          

          Finacovanie projektu:               

                    

SPOLUFINANCOVANIE (EUR, vo výške 5,33 %)                 4239,37 

VÝŠKA PRIZNANEJ DOTÁCIE (EUR)                 
75260,1

5 

ROZPOČET PROJEKTU (cena v EUR vrátane 
DPH)                 

79499,5
2 
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Identifikačné údaje žiadateľa: (Obec Zborov,IČO: 00322741,Lesná 
10, 086 33 Zborov) 

Príloha č. 2 k 

zmluve o 

poskytnutí 

dotácie 

Číslo zmluvy o 

poskytnutí dotácie: 

48/2019/OO           
      Účel dotácie podľa 

zákona 526/2010 Z. z. 

§ 2 písm. d)           

      

            

P.č. 
Dotácia poskytnutá Ministerstvom vnútra 

SR 

Rozpo

čet  

poskyt

nutej 

dotácie 

v € 

Skutočn

e 

čerpaná 

dotácia 

v € 

1 

Dotácia na bežné výdavky*/  

(prevádzková dotácia a zároveň 

kategória 600) 

Spolu 
(súčet 

riadkov 2 až 

11) 0 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 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     

10 nájomné      

11 služby     

12 

Dotácia na kapitálové výdavky*/  

(investičná dotácia a zároveň 

kategória 700) 

Spolu 

(súčet 

riadkov 13 

až 16) 

75 

260,1

5   

13 
obstarávanie strojov, 

prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia       

 

    

14 obstarávanie dopravných prostriedkov      

15 rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení     

16  realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia  
    

Výdavky celkom financované z dotácie ( kategória 600 + Spolu     
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700) (súčet 

riadkov 1 

a12) 

75 

260,1

5   

                        

Vrátená suma z poskytnutej dotácie v €:   
Dátum poukázania vrátených finančných 

prostriedkov na účet poskytovateľa: 

Výnosy z poskytnutej dotácie v € :   
Dátum poukázania 

výnosov na účet 

poskytovateľa:     
*/ Opatrenie 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 (oznámenie č. 

690/2004 Z.z.) v znení neskorších predpisov. 

  Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a 

úplne. 

      

V Zborove,  dňa ................... 

    

Titul, meno a priezvisko, odtlačok 

pečiatky a podpis štatutár. orgánu 

príjemcu 

 


