
z||tILlIlIA ć. L42L 36,4

o posĘtnutí dotá'cie z prostľieđkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej republĺĘ uzatvoľená v zmysle S 51 obělanskeho zá,konníka

(ďalej len rnzmluva(|

ťleastnĺci zmluug:

PosĘrtovateľ: Dobrovoľná požlarna ochľana SR
Sídlo: Kutuzovoval7, 831 03 Bratislava 3
V mene ktoreho koná: Vendelín Horváth

generálny sekretár DPo SR
IČo: ooI77474
DIČ: 2020878992
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu v IBAN: SK33 o2oo 00oo 0012 2502 5254
(ďalej len,,p o s k y t o v a t e ľ')

Prüemca: obec Vígl'aš
obecný rirad
Zvolenská l,962 02 VígľašSídlo:

V mene ktorého koná
štatutárny zástupca: Ing. Róbert ZáchensĘ

a

lČo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v IBAN
(ďalej len,,p r í j e m c a*)

oo320382
VÚB, a.s.
sK35 o2oo OOOO OOOO 0292 2412

Finančná dotácia je určená a prísne účelovo vilazaná na zabezpečenie
potrieb a akcieschopnosti DHZO VígľaŠ

cl. I.

ťreel a predmet zmlur4y

1. Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností
zmluvných strán pri posĘtnutí dotácie z prostńedkov Dobľovoľnej
pożiarnej ochrany Slovenskej republiĘ (DPo SR)'

2. Predmetom tejto zmluvy je záviŁok posĘtovateľa posĘtnúť príjemcovi
dotáciu v sume 1.4oo'oo Euľ (slovom: Jedentisícštyristo eur) a záväzok
príjemcu pouŹít dotáciu v plnej rr,ýške pre Dobrovoľný hasičsĘ zbor obce
na zabezpečeníe materiálno_technického vybavenia DIt?ło, na
osobné ochľanné pracovné prostrleđky pre ělenov DHzo, odbornír
príprarnr členov DIf,?.C, a zabezpečenie senrisu - opraĘ/ a nákup
náhľadných dielov na hastčskú techniku a basiěské motorové
vozidlá.

364



čl. rr.

PođmienĘ použitla dotácie

1. Príjemca sa zaviÄztlje frnančné prostrieđĘ zdotácie pouŽiť na financovanie
podpory dobrovoľného hasičského zboru obce v súlade s celoplošným
rozmiestnením síl a prostriedkov hasičsĘch jednotiek na ísznmi Slovenskej
republiĘ a s vyhláškami MV SR č' 30/2oI7 Z'z., č' 2ol l2oL5 Z.z., ktoýmí sa
mení a đopĺňa vyhláška MV SR ć,. 6LI 12006 Z. z. o hasičsĘch jednotkách.

2. PodmienĘ na posĘtnutie dotácie, hospodáľenie s dotáciou, postup pri
uplatňovaní, navrhovaní a schvďovaní dotácie, kontľolu potíŽitia dotácie a jej
zúčtovanie upravujú ustanovenia zákoĺa č. 523l2oo4 Z.z. azákona č.
526l2OLO Z.z.

3. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v Čt. i. bod 2. tejto zmluvy bez ý}:rad aza
podmienok uvedených v tejto zrnluve.

4. Hiemc3 sa zaväzuie zabezpeělť sPoluflnancovanle z vlastných alebo ĺnýcb
ako verelných zdroĺov vo yýške naimenei 5olo z celkoveĺ scbváleael a
pos}ülnutei rozDočtovane.l đotácĺe podlh zaradenla đo kateeóľie.

5. Príjemc a sa zaväzurje pri nakladaní s dotácíou postupovať v súlade so všeobecne
zäväiznýĺní právnymi predpismi upravujúcimí verejné obstarávanie a berie na
vedomie svoje povinnosti vyplýajúce z'o zákolla ć. 523/2oo4 Z.z.
Zäroveí sa príjemca zaviizaje pri hospodárení s posĘrtnutou dotáciou
dodrŽiavať všetĘ platné právne predpisy vzťa}rujúce sa na hospodárenie
s pľostriedkarni zo štátneho rozpočtu.

6. Príjemca sa zaväzuje zabezpećii maximálnu hospođárnosť, efektívnosť a
účinnosť pouätia dotácie v súlade s účeloqým určením uvedeným v č1. I. ods. 2
a v čl' II. ođst. 1 tejto zrrťruvy' Dotácía Je urěená na bežné yýđavĘ a pri JeJ
použití - zabezpeěení nákupu nesmle nákrrpná c€na za Jeden kus preslahnuť
Bumu 1.699'00€sDPH.

7. Poslqrtovateľ poukáŽe ťrnančné prostriedĘ uvedené v ct. I. bod 2. tejto
zmluvy bezhotovostným prevođom na účet prÍjemcu uvedený v záhlaví tejto
zmluvy po nađobudnutí platnosti zmluvy, tj. po jej podpise oboma zmluvn;imi
stranami a doručení jedného origináł vyhotovenia zmluvy na adresu
posĘrtovateľa'

8. Poskytnutú účelovú dotáciu v zmysle Č1. I te3to zmluvy je prijímateľ oprávnený
použiť do 2o. 8.2;o2l.

9. Písomné vyričtovanie poslcytrrutej dotácie je príjemca povinný predloäť
poslcytovateľovi đo 31. 8. 2o2l. NepľedloŽenie, resp' neskoršie preďoŽenie bude
povaŽované za hrubé porušenie podmienok zmluvy a príjemca bude poäadaný
o wátenie celej poslgrtnutej dotácie.

1o. Pľíjemca poslqrtnutu dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby
účtovníctvo bolo zrozumiteľné, správne, preukázateľné a úplné poďa ustanovení
$ 8 zákona č' 431 /2oo2 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

11. Prijemca sa zaväasje predložiť poskytovateľovi v termíne podľa bodu 9. tohto
č1. vecné a finančné vyhođnotenie posĘtnutej đotácie, za správrlosť ktorého
zodpoveđá Štatutárny orgán príjemcu.
Vo vyhodnotení podpísanom štatutáľnym orgánom príjemcu je príjemca povinný
uviesť /v tabuľke vyúčtovanie... l :
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a) číslo zmluvy o posĘrtnutí dotácie,
b) ĺázov mesta resp. obce

"ĺ názov DHZ}, pre ktolý bola dotácia urcená
d) \"ýŠku posĘtnutej dotácie
e) rozpis poużitých peňaŽných prostriedkov z dotácie, podľa dokladov o obstaraní

v členení podľa áruhu ä .ie"L, uyJ...rt ou /podľa metodického usmernenia -

prílohy ć. Il,
0 ôekovrr sumu pouŹitých Íinancných prostriedkor'. 

_ .^^-t-.+*'.+_i Á^+á,
g) výšku pńpadných r,ľátených peňaärých prostľiedk9v z posĘ1nutej dotácie,

h) meno a tel. a mailový toňtati ,r' o*ób.', ktoľá ryúctovanie vykonala

i)' peóiatku a pođpis štatutárneho zástupc'u príjemcu

Vyičtovaniev zmysle bodu 11. tohto článku zmlurr5ĺ musí obsahovať:

A) ođgtnál vyplnenej' opečiatkovarrej podpísarrej tabuľĘ "Vvúčtovanie dotáciea
emca obdrŹi spolu so1u ktorű príj

zmluvou a je zverej nená aj na stránke wwrł'.dposľ'sk v sekcii tlačivá. Priamo

v tabuľke štatutáĺ"ny zástupca prijemcu svojim podpisom potvrdí forma]nu a

vecnú správnosť vyričtovania. V tabuľke sa uveđenie i míesto, kde sa originály

dokladov súvisiace s poslcytnu tou dotáciou u príjemcu nachádzajú

B| prÍlohou vyšŠieuvedenej tabuľĘ sú vŠetĘ čit?.teľné fotokopie dokladov

preukazujú". porrzĺ,ĺe đotácie /ňałup ul.Łdo-daníe slużby/, ako sú: dańol'é

doklady - fakŃ;;-"arcz;iá"tu*i p"áľ. s 71 zákona c. 222l2oo4 z' z' o dani

z pridanej hodnoty v zneĺí nesŕoršĺch* predpisov a pečiatkou_ dodávateľa'

objednávky, aoaaäĺe üsty, vypisy z ban_kovetro účtu o prijatí dotácie' o

výberoch' o bezhotĺrrlostných 
- - platbách |*,yl' príjmové pokladničné

doklađy, qýdavkové poklađničné áoklady, poĘ.9=ičné bloĘ z elektronicĘch
pokladirĺ, áon.Jy od'kuriéra prí dođávkach na dobierku a pod'

L2. Kontrolu dodrŽania rozsa}ru, účelu a podmienok dohođnuých v zmluve

o posĘtnutí dotácie, ako aj sprálłrosť v1nictovania a vecnej reďizácie sú

oprávnení vykonať zamestnan-cĺ ripo SR a zamestnanci U1?du kontroly'MV SR:-'''

Prijemca ". '.rra^j" 
umoŽniť zaľnestnancom posĘrtovateľa a zamestnancom UK

MV SR výkon tejto kontroly.

13. Príjemca je povinný bezodkladne vrátiť poslcytovateľovi dotáciu, ďebo jej časť'

ktorá nebola použitá na úcel dohodnutý v Ćl. l. tejto zmlu\ry s lým_, ż'e: '

a| povinno*i pJj"-"., vrátiť dotáciu 
-sa 

vzťahujě aj na prípad, ak posĘtovateľ

zistí túto skutočnos t z pĺedloŻ""l"ľ' dokladov (vyr1ltovania) v zmysle Čl' 1I' bod

11 písm. al á B) tejto zmlu,.y. ŕorri.'nosť sa vzťahuje na vrátenie takej vyšky

prostriedkov, ktorú vyčísli poslqrtovateľ z-dôvodu nedođrŽania ustanovení tejto

zm1uvy. Pńjemca je povinný vrátiť tieto finančné prostri9ary' najneskôr do 5-

tich kalenđá;'"h anĺ oao'dńa oznámenía - výrw na vrátenie neoprávneného

pouŽitia p'o"tń"atov od poskytovateľa zaslanej na mailoqý kontakt uveđený

v tabuľke vyrictovanie ;

b) príjemca je povinný wátiť poskytovateľovi aj tú časť prostriedkov, ktorú

neĺyčerpal aä ursry ioskytnůej áotácie po 
'dorátaní 

por'inného min. 57o

spolufinan"orr*i". ľĺ3emóa je povinn1 vrátiť tieto finančné prostriedĘ
näjneskor d'o S-tich kďendaĺńy"ľ' a'rĺ oáo_ d_ňa určeného na pouätie đotácie

v zmys1e cl' II bodu 8 tejto "*i',oy, 
t.j. vÍátiť nerryěerpanír časť đotácie do

s.9.202L.

Ĺ4. ProstriedĘ z dotäcíe, ktoré je príjemca povinný vrátiť poslqrtovateľovi podľa

bođu 13' tohto čtant<u zmluvy uuaĺ pouliárzane na účet poskytovateľa č' SK33

o2oo oooo oo12 2502 s254, ako 'oa'ĺ.bĺt''y symbol sa pouŽije číslo zmluvy'

konštantný symbol 0558. Zároveńpríjemca đotácie zašle poskytovateľovi DPo SR

avizo o ptatue na mďl: sekľetariat-sotakovďr'D'dposr'sk
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15. Nedodržaníe zmluvne dohodnutých podmienok ga bude považovat za
porušenĺe ťrnančnej dísciplíny a bude podliehať sankciám.

čt. ru.
Závercéné urtanovenla

I Právne pomery neupravené touto zmluvou sa riadia príslušn;ými ustanoveniąmi
ob čí arr skeho zdkonnil<a.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopísoch, zktoých jeden dostane prijemca

3.

(mesto resp. obec) a jeden poskytovateľ (DPo SR)'

Zmluvné straĺry berri na vedomíe zdkonĺé povínnosti rypllryajú9e z ust.aovenia $
47a a nasl' oLeiaĺrskeho zákonníka v platnom zneni a $ 5a zďkona ö,. zLL l2ooo
7, z. o slobodnom prístupe k infoľmáciáĺn a o zmene a doplnení níektorych
zdkoĺgv (zďkon o slobode ińformácíí) v zneĺí neskorších predpisov'

4. obsah tejto zmlu\Y je možrré meníť alebo đopĺnať len po vzé$orynej dohode
obĺdvocb 

-zmluvných 
strárr, a to formou očíalovaných písomnýcb dodatkov

podpísaĺrých ětatutárnymí zástupcami obídvoch zmluvných strárr, ktoré budú
neoddeliteľnou súčaoťou tej to zmluvy

5' Zmlwa nadobúda platnosť dňom jej podpísaĺlía štatutárnymĺ zástupcami oboch
zmluvných strán a úěinnosť dňom nasledujúcím po dní jej tłerejnenía na webovej
stránke príjemcu'

6. Zmluvné stĺaľry rryhlagąjú, żn si zrflluĺn'r prečítďi, jej obsahu poroarmelĺ a na
znak súhlasu ju bez výhrad podpistąjú.

ĺ 0. 05, l0ll
V Bratíslave, dńa

Dobrovoľn ä požiatna ochľana SR

Sekľetoriól

Vendelírr
generáilny DPO SR

dňa

Mesto/ Obec*

pečiatka

štatutáľny zástupca
čítateľné meno a pľiezvísko:

podpíe:

V
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*Nehodiace sa pľečiarkn íte


