
ZMLIJVA č,. L422 s96

o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobľovoľnej požlarneJ ochrany
SlovenskeJ republlky uzatvorená v zmysle s 51 občianskeho zákonníka

(d'alej len rrzmluvattl

Účastníci zmluug:

Poskytovateľ: Dobrovoľnä poŽiarna ochrana SR
Sídlo: Kutuzovoval7, 831 03 Bratislava 3
V mene ktorého koná: Pavol Ceľuch

prezident DPO SR
IČo: ool77474
DIČ: 2020878992
Bankové spojenie: VUB, a.s., Bratislava
Číslo účtu v IBAN: SK33 o2oo 0000 ool2 2502 5254
(ďalej len rrp o s ky t o v a t e ľ')

Príjemca: obec Vígľaš
obecný úrad
Zvolenská L,962 02 VígľašSídlo:

V mene ktorého koná
štatutárny zástupca: Ing. Róbert Záchenslý

a

IČo:
Bankové spojenie:
Čĺsto účtu v IBAN
(ďalej len rrp ľ íJ e m c a")

oo320382
VÚB, a.s.
sK35 0200 0000 0000 0292 2412

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

čt. I.

Úeet a predmet zmluvy

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

2. Predmetom tejto zĺr'Iuvy je zäviizok poskytovateľa poslrytnúť príjemcovi
dotáciu v sume 1.4oo'oo Eur (slovom: Jedentisícštyristo eur) a záviÄzok
príjemcu použit dotáciu v plnej qýške pre Dobrovoľný hasičslý zbor obce
na zabezpeče nie mate ľiálno_technlcké ho rrybave n la DÍJ'ZO, na osob né
ochranné pracovné prostriedky pľe členov DHZO, odboľnú príprarnr
členov DIď;zo a zabezpečenle senrisu _ opral4y a nákup náhradných
dielov na hasičskú technlku a haslčské motorové vozidlá.



čt. u.

Podmienky použitia dotácie

1. Príjemca sa zaväzuje Íinančné prostriedky z dotácie pouŽít na Íinancovanie
podpory dobľovoľného hasičského zbotu obce v súlade s celoploŠným
rozmiestnením síl a prostriedkov hasičslých jednotiek na uzemí Slovenskej
republiky a s vyhláškami MV SR č. 30l2oI7 Z.z., č. 2oIl2oI5 Z'z., ktoými sa
mení a dopiňa vyhláška MV SR č. 61 1 l2006 Z. z, o hasičslých jednotkách.

2. Podmienky na poskytnutie dotácie, hospodáľenie s dotágiou, postup pri
uplatňovaní, navrhovaní a schvďovaní dotácie, kontrolu použitía dotácie a jej
zúčtovanie upravuju ustanovenia zákona č. 523l2oo4 Z.z. azákona č.
526l2OIO Z.z.

3. Príjemca prijíma dotáciu uvedenu vČ1. I. bod 2. tejto zmluvy bezýhrad aza
podmienok uvedených v tejto zmluve,

4. PríJemca sa zavázaie zabezoeóiť soolufinancovanie z vlastnirch alebo inÝch
ako vereinÝch zdroÍov vo virške naimenei 57o z celkoveí schválenei a
poskvtnutei ľozpočtovanei dotácie podľa zaradenia do kateEórie.

5. Príjemca sa zaväzuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so vŠeobecne
záväanými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstaľávanie a beľie na
vedomie svoje povínnosti vyplýajuce zo zákonač.523l2oo4 Z.z.
Zaĺoveí sa príjemca zaväzuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou
dodrŽiavat všetky platné právne predpisy vzť.ahujice sa na hospodáľenie
s prostriedkami zo Štátneho rozpočtu.

6. Príjemca sa zaviÄzuje zabezpeciť maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a
účinnosť použítia dotácie v sulade s učelovým určením uvedeným v č1. I. ods. 2
a v čl. II. odst. 1 tejto zmluvy. Dotácia Je určená na bežné ýdavky a pri Jej
použití - zabezpečení nákupu nesmie nákupná cena za Jeden kus presiahnuť
sumu 1.699'00€sDPH.

7. Poslqrtovateľ poukáŽe Íinančné pľostriedky uvedené v Čt. I. bod 2. tejto
zmluvy bezhotovostným prevodom na učet príjemcu uvedený v záhlaví tejto
zmIuvy po nadobudnutí platnosti zmIuvy, tj. po jej podpise oboma zmluvnými
stranami a doručení jedného originď vyhotovenia zmluvy na adresu
poslqrtovateľa.

8. Poskytnutú úče1ovu dotáciu v zmysle Č1. l te3to zrnluvy je prijímateľ oprávnený
použiť ďo 20. 8.2022.

9. Písomné vyrčtovanie poskytnutej dotácie je príjemca povinný pľedioŽiť
poskytovateľovi do 31. 8. 2022. Nepredloženie, resp. neskorŠie pľedloŽenie bude
považovarté za hrubé poľuŠenie podmienok zmluvy a príjemca bude požíadaný
o vrátenie celej poskytnutej dotácie.

10. Príjemca pos}rytnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby
učtovníctvo bolo zrozumíteľné, správne, preukázateľné a úplné podľa ustanovení
$ 8 zákona č.43I/2oo2 Z.z. o účtovníctvev zneĺ:ri neskorších pľedpisov.

11. Príjemca sazaväzuje predloŽiť poskytovateľovi v termíne podľa bodu 9. tohto
č1. vecné a Íinančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie, za správnosť ktorého
zodpovedá 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 poskytnutí dotácie,
b) názov mesta resp. obce
c) názov DHZ), pre ktory bola dotácia určená
d) vyŠku poslq1tnutej dotácie
.ĺ räzpis po.'žity"h 

"peiaŽných prostľiedkov z dotácie, podľa dokladov o obstaraní
' 

*, eie.'eäĺ poáľa áruhu a účelu výdavkov lpoďľa metodického usmeľnenia _

prílohy č. Il,
0 celkovú Sumu pouŽitých Íinančných prostried\oY-

á vyŠku prípadných vrátenýc;.- peťlaŽných prostriedkov z poskytnutej dotácie,

b á".ro á t.t. 
" 

*.ĺtoqi toňtar<i na osobu,.ktorá vyučtovanie vykonďa
i) pečiatku a podpis Štatutáľneho zástupcu príjemcu

Vyúčtovanie v zmysle bodu 1 1' tohto čláľrku zmluvy musí obsahovať:

A) oľiginál vyplnenej, opečiatkovanej a podpísanej tabuľky "Vvúčtovanie dotácie
ktorú príjemca obdrŽí spolu soDPO S rok 20 (a

Z

zmluvou a je merejnená a.1 na stránke www.dposr.sk v sekcii tlačivá. Priamo

v tabuľke štatutárny zástupca príjemcu svojim podpisom potvrdí formalnu a

vecnú správnosť vyúčtovania. V tabuľke sa uvedenie í miesto, kde sa origin áJy

d,okladov suvisiace s poslqrtnutou dotáciou u príjemcu nachádzajú.

B) pľílohou vyŠšieuvedenej tabuľky su všetky ' čitateľné fotokóp-ie dokladov
'preukazujúce pouŽitie áotácie /ňákup ďeb-o dodanie sl.u.žbyl, ako su: daňové

äoklady -- faktäry s náleŽitosťami poáľu $7I zékona č. 222l2oo4 Z' z' odaní
z prid'anej hodnoty v zneni nesŕoršíclr predpisov a pečiatkou dodávateľa,

ou.1.a.rarrĹy, dodaóie tsty, výpisy z bankového učtu o prijatí dotácie, o

vyĹeroch, ô bezhotovostňycn piatbách faktúr, pľíjmové pokladničné

d-oklady, výdavkové pokladňiene äoklady, pokladničné bloky z elektroniclých
pokladni, äoklady od kuriéra pľi dodávkach na dobierku a pod.

12. Kontrolu d'odrŽania rozsalru, učelu a podmienok dohodnutých v zmluve

o poskytnutí dotácie, ako aj správnosť vyúčtovania a vecnej rea7izácíe su

oprávnení vykonať zamestnancĺ Ďpo SR a zamestnanci Uradu kontroly MV SR----'

Piĺ.iemca sa zaväzuje umoŽniť zamestnancom poskytovateľa a zamestnancom UK
MV SR výkon tejto kontroly.

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

ktorá nebola pbuŽitá na učel dohodnutý v Čt. l. tejto zmluvy s !ym, Že:

a) po.uinnosl príjemcu vrátiť dotáciu sa vzťahuje aj na prípad, ak poskytovateľ

zistí tuto skuťoeäos i z preďIoŽených dokladov (vyiótovania) v zmysle Č1. II, bod

1 1 písm. A) a B) tejto;mluvy. Éovinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej VyŠi.y

p.o"tri.dkov, ktorú vyčísli po"Lytorrateľ z dôvodu nedodrŽanĺa ustanovení tejto

zmluvy. Príjemca je povinn:7 ,r'átiť tieto Íinančné prostriedky najneskÔr do 5-

tich kďend"".'y"ľ' anĺ odo 
-dňa 

oznámenia - wnv na vrátenie neoprávneného
použitia prostiiedkov od poskytovateľa zaslanej na maiiový kontakt uvedený

v tabuľke r,'yučtovanie;

b) príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi aj tú časť prostriedkov, ktoru

nevyčeipď aä vl;sr<v poskytnu1ej dotácíe po dorátaní povinného min. 5o/o

spoiuÍinan"ou*á. ľrĺjemóa je povinný vrátiť tieto Íinančné prostriedky

najneskôr do S-tich kďendarnycľl- dní odo dňa určeného na použitie dotácie

"7-y"r" el. Ii bodu 8 tejto ,riIury, t.j. vľátiť neĺryčeľpanú časť dotácie do

s.9.2022.

L4. Prostriedky z ďotacie, ktore je pľíjemca povinný vrátiť poskytovateľovi podľa

bodu 13. tohio člá,nku zmluvy tioĺ po.'ŕá"a''é na účet poskytovateľa č. SK33

o2oo oooo ool2 2502 5254, ako variabilný symbol sa pouŽije číslo zmluvy,

konŠtantný symbol 0558. Zarovei príjemca dotácie zašIe poskytovateľovi DPo SR

avízo o pla1be na mai1: sekretariat-sotakova@dposr'sk
1J



15. NedodrŽanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude povaŽovať.
porušenie Íinančnej disciplíny a bude podliehať sankciáĺn.

za

čt. ul.
Zäverečné ustanovenia

1. Právne pomery neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
občianskeho zákonníka.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisockt, z ktoých jeden dostane príjemca
(mesto ľesp. obec) a jeden poskytovateľ (DPo SR).

3. ZmLuvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti r,ypývajuce z ustanovenia $
47a a nasl' občianskeho zakonníka v platnom znení a $ 5a zákona c.2IIl2ooo
Z' z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmeÍae a doplnenÍ niektoqých
zákonov (zdkon o slobode informácií) v znení neskorŠích pľedpisov.

4. obsah tejto zmluvy je moŽrré meniť ďebo dopiRať len po vzájornnej dohode
obidvoch zrnluvnýc};' strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov
podpísaných Štatutárnymí zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budú
neoddeliteľnou súčasťou tej to zrnluvy

5. Zrnluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Štatutáľnymi zástupcami oboch
zmluvných stľán a učinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenía na webovej
stránke príjemcu.

6 Zmlluvné strany vyhlasuju, že si zmluvu prečítďi, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju bez výhrad podpisuju.

V Bratislave, dňa '.
CI 5, $5. 20?2 2- ,f. ?o zz_ ĺĺĺZcč{-dňa

Dobrovoľn á poŽíarna ochrana SR Mesto/ Obec*

pečiatka

V


