
 

Zmluva  

o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky určené 

na uskutočnenie účelového investičného projektu vo verejnom záujme 

č. MK-103/2022/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

uzatvorená na základe § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre 

Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

medzi 

 

Zmluvnou stranou:  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

Sídlo:    Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava 

IČO:    00 165 182 

Štatutárny orgán: Natália Milanová, ministerka kultúry 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

výdavkový účet: SK90 8180 0000 0070 0007 1652 

príjmový účet:  SK66 8180 0000 0070 0007 1599 

depozitný účet: SK18 8180 0000 0070 0007 1687 

 

(ďalej len „ministerstvo“) 

 

a 

 

Zmluvnou stranou:  Tlačová agentúra Slovenskej republiky 

Sídlo:    Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

IČO:    31 320 414 

Štatutárny orgán:  Vladimír Puchala, generálny riaditeľ 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  SK73 8180 0000 0070 0034 2782 

 

(ďalej len „agentúra“)  

(ministerstvo a  agentúra  spolu ako „zmluvné strany“) 
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Článok I 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok poskytnutia, použitia a vyúčtovania 

príspevku zo štátneho rozpočtu agentúre na kapitálové výdavky určené  

na uskutočnenie účelového investičného projektu vo verejnom záujme 

(ďalej aj „príspevok zo štátneho rozpočtu“).  

 

2. Účelovým investičným projektom agentúry vo verejnom záujme podľa odseku 1 je 

obstaranie „Systému na správu fotografií a budovanie fotoarchívu“, ktorého 

charakteristika je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

Článok II 

Výška príspevku zo štátneho rozpočtu 

 

Príspevok zo štátneho rozpočtu podľa čl. I odsek 1 tejto zmluvy je stanovený v sume 

89 250,00 eur (slovom osemdesiat deväťtisíc dvesto päťdesiat eur). 

 

Článok III 

         Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Ministerstvo poskytne agentúre príspevok zo štátneho rozpočtu podľa čl. II na základe 

§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky 

a o zmene niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 534/2021 Z. z. o štátnom 

rozpočte na rok 2022 a zákonom 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.“). 

 

2. Agentúra sa zaväzuje prijať príspevok zo štátneho rozpočtu podľa článku II  

za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

 

3. Agentúra sa zaväzuje: 

a) bezodkladne informovať ministerstvo o problémoch, ktoré sa vyskytnú 

pri realizácii účelového investičného projektu financovaného z príspevku  

zo štátneho rozpočtu podľa článku II, 

b) dodržiavať a uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu podľa § 4 ods. 4 zákona 

č. 523/2004 Z. z.  
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Článok IV 

Podmienky poskytnutia a použitia príspevku zo štátneho rozpočtu 

 

1. Ministerstvo poskytne príspevok zo štátneho rozpočtu podľa článku II bezhotovostne 

na účet agentúry uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to do pätnástich dní odo dňa 

podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 

2. Príspevok zo štátneho rozpočtu podľa článku II je účelovo viazaný. Agentúra sa 

zaväzuje použiť poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu len na uskutočnenie 

účelového investičného projektu vo verejnom záujme podľa čl. I odsek 2, a to  

na kapitálové výdavky uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.  

 

3. Agentúra je oprávnená použiť príspevok zo štátneho rozpočtu do 31. decembra 2024. 

 

4. Agentúra je povinná pri použití príspevku zo štátneho rozpočtu dodržať maximálnu 

hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. 

 

5. Ministerstvo bude akceptovať kapitálové výdavky agentúry spojené s uskutočnením 

účelového investičného projektu vo verejnom záujme podľa čl. I odsek 2, ktoré 

agentúra vynaložila pred uzatvorením tejto zmluvy iba vtedy, ak boli vynaložené 

v súlade s odsekom 2. 

 

6. Agentúra je oprávnená realizovať presuny kapitálových výdavkov medzi položkami a 

podpoložkami ekonomickej klasifikácie definovanými v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

 

7. Ak získa agentúra z použitia príspevku zo štátneho rozpočtu poskytnutého podľa 

článku II výnosy, tieto sú v sume zníženej o poplatky za vedenie účtu, okrem 

poplatkov za založenie účtu a poplatkov za zrušenie účtu, považované za príjem 

štátneho rozpočtu podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z.  

 

8. Agentúra je povinná výnosy podľa odseku 6 odviesť na príjmový účet ministerstva 

najneskôr do 20. januára 2025. V lehote podľa predchádzajúcej vety je agentúra 

povinná písomne informovať ministerstvo o odvedení výnosov alebo o skutočnosti, že 

takéto výnosy nevznikli. 

 

9. Ak agentúra nepoužije v celej sume príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý jej bol 

poskytnutý na základe tejto zmluvy, je povinná vrátiť nepoužité finančné prostriedky 

najneskôr do 20. januára 2025 a to 

a) na výdavkový účet ministerstva, ak ich vracia do 31. decembra 2022, 

b) na depozitný účet ministerstva, ak ich vracia v čase od 1. januára 2023  

do 20. januára 2025. 
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Článok V 

                                            Vyúčtovanie príspevku zo štátneho rozpočtu 

 

1. Agentúra je povinná poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu poskytnutý podľa 

tejto zmluvy vyúčtovať ministerstvu v lehote najneskôr do 20. januára 2025. 

 

2. Vyúčtovanie musí obsahovať: 

a) vecné vyhodnotenie použitia príspevku zo štátneho rozpočtu, ktoré obsahuje najmä 

popis realizácie projektu podľa čl. I odsek 2, na ktorý bol poskytnutý príspevok  

zo štátneho rozpočtu,  

b) finančné vyúčtovanie príspevku zo štátneho rozpočtu, ktoré bude obsahovať prehľad 

výdavkov uskutočnených z poskytnutého príspevku zo štátneho rozpočtu, vrátane 

kópií bankových výpisov preukazujúcich použitie príspevku zo štátneho rozpočtu. 

 

3. Číselnú a vecnú správnosť vyúčtovania potvrdí svojim podpisom štatutárny orgán 

agentúry. 

 

4. Ministerstvo nebude akceptovať vyúčtovanie, ktoré bude neúplné alebo nečitateľné 

alebo ktorého správnosť nebude potvrdená podľa odseku 3. 

 

5. Agentúra sa zaväzuje odstrániť prípadné nedostatky vo vyúčtovaní príspevku  

zo štátneho rozpočtu podľa pokynov ministerstva v stanovenom termíne. V prípade, 

ak agentúra v stanovenom termíne nedostatky neodstráni, je povinná vrátiť 

nevyúčtovaný príspevok zo štátneho rozpočtu, alebo jeho nevyúčtovanú časť 

v termíne stanovenom ministerstvom. 

 

6. Agentúra berie na vedomie, že ministerstvo je oprávnené vykonať finančnú kontrolu 

hospodárenia s poskytnutým príspevkom zo štátneho rozpočtu podľa zákona  

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

7. Ak agentúra poruší finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z., 

bude ministerstvo voči nej uplatňovať sankcie podľa § 31 ods. 3 a nasl. zákona  

č. 523/2004 Z. z. 

 

Článok VI 

                                                     Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán, pričom účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle 

ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. Agentúra súhlasí so zverejnením tejto 

zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v celom rozsahu. 

 

2. Dodatky k tejto zmluve je možné uzavrieť len po vzájomnej dohode zmluvných 

strán, v písomnej forme a s očíslovaním podľa poradia ich prijatia. 
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3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná 

a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si zmluvu 

prečítali a bez výhrad súhlasia s jej ustanoveniami. Na znak svojho súhlasu pripájajú 

k zmluve svoje podpisy. 

 

4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 

dve vyhotovenia zmluvy dostane agentúra a tri vyhotovenia zmluvy dostane 

ministerstvo. 

 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy č. 1 a 2.  

 

6. Túto zmluvu zverejnia obidve zmluvné strany na svojich webových sídlach. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave                                  V Bratislave   

 

 

 

 

Za ministerstvo:              Za agentúru: 

 

   

 

 

 

 

 

______________________      ______________________    

        Natália Milanová              Vladimír Puchala 

        ministerka kultúry     generálny riaditeľ  
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                                                                                                                                 Príloha č.1  

 

Charakteristika „Systému na správu fotografií a budovanie fotoarchívu“ 

 

TASR potrebuje akútne nový systém pre správu fotografií a budovanie fotoarchívu.  Je 

potrebné vyriešiť technológiu na jednotné rozhranie pre vstup do archívov,  import 

fotografií, ich popis metadátami, distribúciu, evidenciu užívateľov, archiváciu. 

Uvedenie nového systému je akútne pre končiace sa licencie súčasnej verzie systému 

Fotoware, jeho nekompatibilitu s existujúcim prostredím. Nový systém je dôležitý pre 

zjednotenie vstupov cez jedno rozhranie do všetkých fotoarchívov TASR  (TASR 

aktuality, TASR archív od roku 1994, digitalizovaný archív TASR od roku 1945 – 

1994, AP foto, archív AP s prekladom, archív AP).  Systém by zjednotil všetky 

fotoarchívy TASR a pokryl by workflow obrazovej redakcie (import fotografií priamo 

z terénu, popis metadát, licenčné podmienky...). Súčasťou projektu je aj obnova 

zastaraného hardvéru a zlepšenie spoľahlivosti a bezpečnosti systému. Projekt výrazné 

zvýši možnosti a komfort pre využívanie unikátnych archívov TASR. 
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Príloha č.2 

 

 

Kapitálové výdavky na uskutočnenie účelového investičného projektu vo 

verejnom záujme „Systém na správu fotografií a budovanie fotoarchívu“ 

 

700  K a p i t á l o v é  v ý d a v k y suma výdavkov  

  v EUR 

  zdroj 111 

    

710 Obstaranie kapitálových aktív 89 250 

   711       Nákup pozemkov a nehmotných aktív 64 000 

     711003 Softvéru 4 000 

     711004 Licencií 60 000 

   713       Nákup strojov, prístrojov a zariadení 25 250 

     713 002 Výpočtovej techniky  25 250 

Spolu kapitálové výdavky 89 250 

 


