
ZIĺfrLIJ\IA ć. l42o 697

o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej ľepublíĘ uzatvorená v zmysle s 51 oběianskeho zákonníka

(dhlej len ,zmluva")

Účastnící zmluug:

PosĘtovateľ: Dobrovoľnä pożiaľna ochľana SR
Sídlo: Kutuzovova 17 , 831 03 Bratislava 3
V mene ktorého koná: Vendelín Horváth

generálny sekretár DPo SR
IČo: 00177474
DIČ: 2020878992
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Čĺslo účtu v IBAN: SK33 0200 0000 ool2 2502 5254
(ďalej len rrp o s k y t o v a t e ľ")

Pľíjemca: obec Vígľaš
obecný úrad
Zvolenská' 1,962 02 VígľašSídlo:

V mene ktorého koná
štatutárny zástupca: Ing. Robert ZácklensĘ

a

IČo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v IBAN
(ďalej len rrp ľ í j e m c a*)

oo320382
VÚB, a.s.
sK35 0200 0000 0000 0292 241.2

Finančná dotácia je určená a prísne účelovo víazaná na zabezpečenie
potrieb a akcieschopnosti DHZO Vígľaš

čt. I.

Úeel a pľeđmet zmluvy

1. Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností
zmluvných strán pri posĘtnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej
pożíarnej ochrany Slovenskej republiky (DPo SR).

2. Predmetom tejto zrnluvy je záväzok posĘtovateľa posĘtnúť príjemcovi
dotáciu v sume 1.4oo'oo Euľ (slovom: JedentisícšĘristo eur) a záväzok
príjemcu poużíť. dotáciu v plnej qiške pre Dobrovoľný hasičsĘ zbor obce
na zabezpeéenie materiálno_techníckého rrybavenia DľJzo, na
osobné ochranné pracovné pľostrieđĘ pre ělenov DHzo, odbornú
pľípravu ělenov DHzo a zabezpeěenie senrisu - opfaqy a nákup
náhľadných díelov na hasiěskťr techniku a hasíčské motoľové
vozidlá.



ct. u.

PodmienĘ použitia đotácíe

1. Príjemca sa zaväzuje finančné prostriedĘ z dotácíe poużiť. na financovanie
podpory dobrovoľného hasičského zboru obce v súlade s celoplošným
iozmiestnením síl a prostriedkov hasičsĘch jednotiek na uzerni Slovenskej
republiĘ a s vyhláškami MV SR ć.. 30l2oI7 Z.z., c' 20Íl2oI5 Z.z., ktorými sa
mäní a đopiRa vyhláška MV SR č. 611 l2006 Z. z. o hasičsĘch jednotkách.

2. PodmienĘ na poskytnutie dotácie, hospodáľenie s dotáciou, postup pri
uplatňovaní, navrhovaní a schvďovaní dotácie, kontrolu poużítía dotácie a jej

ńčtovanie upravujú ustanovenia zákona č. 523l2oo4 Z.z. azákona č.

526/2OIO Z.z.

3. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v Čl. I. bođ 2. tejto zmluvy bez ýhrad' a za
podmienok uveđených v tejto zmluve.

4. z
ako ných zđroiov vo vÚške naimenei So/o z celkovei a

5. Príjemca sa zaväzuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlađe so všeobecne
zaiaznymi právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie a berie na
veđomie svoje povínnosti vyplývajúce zo zákona ć,. 523l2oo4 Z.z.
Zárovei Sa príjemca zavä-zuje pri hospodárení s posĘrtnutou dotáciou
đodrŽiavať všetĘ platné právne predpisy vztahujúce sa na hospodárenie
s pľostriedkami zo štátneho rozpočtu.

6. Príjemca sa zavä,zuje zabezpećiť maximálnu hospođárnosť, efektívnosť a
účinnosť pouätia dotácie v súlade s účelovým určením uvedeným v č1. i. ods. 2
a v č1. u. ódst. 1 tejto zmluvy. Dotácia Je urěená na bežné výdavĘ a prí jej
použití - zabezpeěení nákupu nesmie nákupná cena za Jeden kus presiahnuť
sumu 1.699'00€sDPH.

7. Poslqrtovateľ poukáŽe Íinančné prostriedĘ uvedené v Čt. I. bod 2. tejto
zrnluvy bezhotovostným prevodom na účet príjemcu uvedený v záhlavi tejto
ztĺIuvy po nadobudnutí platnosti zmhuvy, tj. po jej podpise oboma zmluvnýnai
stranam] a doručení jedného originál vyhotovenia zĺľ'l:uvy na adresu
poslqrtovateľa.

8. Poslqrtnutú účelovú dotáciu v zmysle Čt' l te.jto zlĺ;.luvy je prijímateľ oprávnený
použíť do 20. a.2o2o.

9. Písomné vytičtovanie poslqrtnutej dotácie je príjemca povinný predloäť
poskytovateľovi đo 31. 8. 2o2o. Nepredloženie, resp. neskoršie pređloŽenie bude
povaźované za hrubé porušenie podmienok zmluvy a príjemca bude pożiađaný
o vrátenie celej poslgrtnutej đotácie'

10. Príjemca poskytnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby
účtorrníctvo bolo zrozumĺteľné, spľávne, preukázateľné a úplné podľa ustanovení
$ 8 zákon a ć,. 43I /2oo2 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

11. Príjemca sa zaväzuje predloäť poslq1tovateľovi v termíne podľa bodu 9. tohto
č1' vecné a Íinančné vyhodnotenie poslq1tnutej đotácie, za správnosť ktorého
zodpovedá štatutárny orgán príj emcu.
Vo vyhođnotení podpísanom štatutárnym oľgánom príjemcu je príjemca povinný
uviesť /v tabuľke vyučtovaníe... / :

Ż



a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
b) názov mesta ľesp. obce
c) názov DHZJ, pľe ktorý bola dotácia určená
d) vyšku poslgrtnutej dotácie
e) rozpis pouŽitých peńażnýcin prostriedkov z dotácie, pođľa dokladov o obstaľaní

v členení podľa druhu a účelu výdavkov /podľa metodického usmernenia -

prílohy č. Il,
0 celkovú sumu pouätých frnančných prostriedkov
g) Vyšku prípadných vrátených peř^aŽných prostriedkov z poslq1tnutej đotácie,
h) meno a tel. a mďlový kontakt na osobu, ktorá r5ručtovanie vykonala
í) pečiatku a podpis štatutárneho zástupcu príjemcu

Vyúčtovanie v zmysle bodu 1 1. tohto článku zmluvy musí obsahovať:

A| origínál vyplnenej, opečiatkovanej a pođpísanej tabuľky "Vyúčtovanie đotácie
nnqlrrŕnr r tej nĺnołrłaálznrl T_\Pŕ) ŚF rok2O2O" ktoru príjemca obdrżí spolu soz
zmluvou a je zverejnená aj na stránke www.dposr.sk v sekcii tlačivá. Priamo
v tabufue štatutárny zástupca príjemcu svojim podpisom potvrdí formálnu a
vecnú spľárrnosť vyúčtovania. V tabuľke sa uveđenie i míesto, kde sa originály
đokladov súvisiace s poslgrtnutou dotáciou u príjemcu nachádzĄu.

Bt prílohou vyššieuvedenej tabuľĘ sú všetĘ čitateľné fotokopie đoklađov
preukazujúce pouätie dotácie /náLkup ďebo dodanie sluŽby/, ako sú: daňove
đoklady - faktúry s náleŽitosťami podľa $ 7I zákona č. 222l2oo4 Z. z. o ďarlí
z prid,anej hodnoty v zrĺeri neskorŠích predpisov a pečiatkou dodávateľa,
objednávĘ, dodacie listý, qipisy z bankového účtu o prijatí dotácie, o
výberoch, o bezhotovostných platbách faktúr, príjmové pokladničné
doklađy, výdavkové poklađničné doklađy, pokladničné bloĘ z elektronicĘch
pokladní, doklađy ođ kuriéra pľi dodávkach na dobierku a pođ.

L2. Kontrolu dođrż,anía rozsa}tu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve
o posĘtnutí dotácie, ako aj správnosť vyričtovania 

' 
a vecnej reaJízäcĺe sú

oprávnení vykonať zamestnanci DPo SR a zamestnanci Uĺađu kontroly MV SR..
Príjemca sa zaväzuje umoäriť zamestnancom poskytovateľa a zamestnancom UK
MV SR výkon tejto kontroly.

13. Príjemca je povinný bezođkladne vrátiť poslrytovateľovi dotáciu, ďebo jej časť,
ktorá nebola poużítá na účel dohodnuý v Čt. t' tejto zmluvy s tým,' Že:

a) povinnosť príjemcu vrátiť đotáciu sa vďahuje aj na prípad, ak poskytovateľ
zistí túto skutbenosť. z pređIoż,ených dokladov (vytičtovania) v zmysle Č1. II, bođ
11 písm' A) a B) tejto zmluvy. Povinnosť sa vztahuje na vrátenie takej vyšky
prostriedkov, ktoru vyčísli poslcytovateľ z dôvodu neđodrżania ustanovení tejto
zrnLuvy. Príjemca je povinný vrátiť tieto finančné prostriedĘ najneskôr đo 5-
tich kďendáLrnych dní odo dřta oznáĺnenia - uýrvy na vrátenie neoprávneného
pouätia prostriedkov od poslqrŁovateÍa zaslanej na mailový kontakt uveđený
v tabuľke vyúčtovanie;

bl príjemca je povinný vrátiť poslqrtovateľovi aj tú časť prostriedkov, ktoru
nevyčerpď do qišĘ poskytnutej dotácie po dorátaní povinného min. 5%

spoluÍinancovania. Príjemca je povinný vrátiť tieto finančné prostriedĘ
najneskôr do S-tich kďendáLrnych dní odo đňa určeného na pouätie dotácie
v zmysle Čl. u bodu 8 tejto zrnluvy, tj. vrátíť nerryěerpanú ěasť dotácíe do 5.
9.2oŻo.

L4. ProstriedĘ z dotácíe, ktoré je príjemca povinný vrátiť poskytovateľovi podľa
bođu 13. tohto článku zĺ;rl.ľuvy budú poukázané na účet pos}qrtovateľa č. SK33
o2oo oooo ooI2 2502 5254, ako variabilný symbol sa použije číslo zmluvy,
konŠtantný symbol 0558' Zároveń príjemca dotácie zašle poskytovateľoví DPo SR
avizo o platbe na mail: sekretaríat-sotakovaíĺł)dposĺ'sk '

aJ



15. NedodrŽanie zmlu,rne dohodnutých podmienok Sa bude povażovat za
poruŠenie Íinančnej disciplíny a bude podliehat saĺrkciám.

čt. ur.

Ĺ_ Zävereéné ustanovenia

1. Právne pomery neupÍavené touto zmluvou sa ľiadia príslušnými ustanoveniami
o b čian s k el:o zákonníka.

2. Táto zm\uvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden đostane príjemca
(mesto resp. obec) a jeđen poslqrtovateľ (DPo SR).

3. Zm\;u,vné strany berú na vedomie zákonné povinnosti vypývajúce z ustanovenia $

47a a nasl. oĹeianskeho zákonníka v platnom zneni a S 5a zőkona c. 2II l2ooo
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zÍnerue a doplĺrení niektoqých
zäkonov (zdkoĺ o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4. obsah tejto zmluvy je rnoŻné meniť ďebo đopíňať len po vzĄoĺĺnej dohode
obidvoch zmluvnýcL strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov
pođpísaných štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré buđú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5. Zn.1lu]va nadobúđa platnosť dňom jej pođpísania štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasleđujúcim po đni jej zlĺerejnenia na webovej
stránke prdemcu.

6. Zrn1uvné strany vyhlasujú, ż-e si zmluvu prečítďi, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu jubez výhrađ pođpisujri.

t


