
zMLlIlIA ě. 149 515

o poslytnutí dotácie z prostľiedkov Dobľovol'neJ požiaľneJ ochrany
SlovenskeJ republiĘ uzatvorená v zm5rsle s 51 oběianskeho zákonníka

(ďaleJ len rrzmlurraí)

I1častníci zmluug:

PosĘrtovateľ: Dobľovoľná požiaľna ochľana SR
Sídlo: Kutuzovoval7,831 03 Bratislava3
V mene ktorého koná: Vendelín Hoľváth

generálny sekretáľ DPo SR
IČo: ool77474
DIČ: 2020878992
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu v IBAN: SK33 0200 o0o0 ooL2 2502 5254
(ďďej len rrp o s k y t o v a t e ľ")

a

Pľíjemca:

Sídlo:

V mene ktorého koná
štatutárny zástupca:

IČo:
Bankové spojenie:
cĺslo účtu v IBAN
(ďďej len,,p ľ íJ e m c a')

obec Vígľaš
obecný úľad
Zvolenská I,962 02 VígľaŠ

Ing. Róbert ZáchensĘ

00320382
VUB, a.s.
sK35 0200 0000 0000 02922412

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

čl. I.

Úael a pľeđmet zmlurry

1. Účelom tejto zmluvy je úprava zmlurrných podmienok, práv a povinností
zmlurmých strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej
pożiarnej ochrany Slovenskej republiĘ (DPo SR).

2. Predmetom tejto zrnluvy je zäväzok posĘtovateľa posĘtnúť príjemcovi
dotáciu v sume 1.4oo'oo Euľ (slovom: JedentisícšĘľisto eur) azáväzok
príjemcu poużit dotáciu v plnej rryške pre Dobrovoľný hasíčsĘ zbor obce na
zabezpećenle materiálno_technického rłybavenia Dlt'zo, na osobné
ochranné pracovné prostľiedĘ pre členov DHzo, ođboľnú pľípľavrr
ělenov Dlłzo a zabezpeěenie seľvisu - opra\ły a náLup náhľadných
đielov na hasiěslni techntkrr a hasiěské motorové vozldlá.



' čl. n.

PodmienĘr Boužitia dotácíe

1. Príjemca sa zavilzuje Íinančné prostriedĘ z đotácie pouäť na Íinancovanie
pođpory dobrovoľného hasičského zboru obce v súlade s celoplošným
iozmiestnením síl a prostľiedkov hasičsĘch jednotiek na uzemi Slovenskej
repubľĘ a s vyhláškami MV SR c. 30/2oL7 Z.z., c. 2oL/2oL5 Z.z., ktorými sa
mení a dopiňa vyhláška MV sR ć. 6IL /2006 Z. z. o hasičsĘch jednotkách.

2. PodmienĘ na poslqrtnutie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri
uplatňovaní, navrhovani aschvďovaní dotácie, kontrolu pouŽitia dotácie ajej
zučtovaaie upravujú ustanovenia zákona č. 523/2oo4 Z.z. azákon.a č.

526/ZOLO z.z.

3. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v Čt. l. bod 2. tejto zmluvy bez ýhrad aza
podmienok uvedených v tejto zmluve.

4 alebo
ako vereín zdroiov vo rrŕške imenei 5o/o z celkovei válenei a

5. Príjemca sa zaväzaje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne
záväznýrĺi právnymi pređpismi upravujúcimi verejné obstarávanie a berie na
vedomie svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 523l2oo4 Z-z.
Záĺovei sa príjemca zaväzuje pri hospodáľení s poslqrtnutou dotáciou
dođrźiavat všetĘ platné právne predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie
s prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

6. Príjemca sa zavźizuje zabezpečíť maximálnu hospodáľnosť, efektívnosť a
účinnosť pouätia dotácie v súlade s účeloým určením uveđeným v čl. I' ođs. 2
avčl. II. odst. 1tejto zmluvy. DotácíaJe uľěená na bežné výdavĘ a priJeJ
použití - zabezpečení nákupu nesmíe nákupná cena za Jeden kus presiahnuť
sumu 1.699'00€sDPH.

7. Poskytovateľ poukáż,e finančné prostrieđĘ uvedené v Čl. I. bod 2. tejto
zmluvy bezhotovostným prevodom na účet príjemcu uvedený v zdhlavi tejto
znnluvy po nadobuđnutí platnosti zmluvy, tj. po jej pođpise oboma zmluvnými
stranami a đoručení jeđného original vyhotovenía zrntuvy na adresu
poslqrtovateľa.

8. Poskytnutú účelovú dotáciu v zmysle Č1. I teito zlĺ;lluvy je prijímateľ oprávnený
použiť do 31. 8. 2019.

9. Písomné vyričtovanie poskytrrutej dotácie je príjemca povinný preďoäť
poslqrtovateľovi do 10. 9. 2oL9'

10. Príjemca poslqrtnutú dotáciu eviduje v účto',rníctve osobitne tak, aby
účtorrníctvo bolo zrozumiteľné, správne, preukázateĽĺe a úplné podľa ustanovení
$ 8 zákonač,.43I/2oo2Z.z. o účtovníctvev zrlení neskorších predpisov.

11. Príjemca sa zaväzuje pred7oŽiť posĘtovateľovi v termíne podľa bođu 9. tohto
č1. vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie, za správnosť ktorého
zođpoved'á štatutáľny orgán prijemcu.
Vo vyhodnotení pođpísanom štatutáľnym orgánom príjemcu je príjemca povinný
uviesť /v tabuľke vyúčtovanie... / :
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a) číslo zmlury o posĘtnutí dotácie,
b) názov mesta resp. obce 

'.c) názov DHZ), pre ktorý bola dotácia určená
d) vyŠku poslqrtnutej dotácie
e) rozpis pouäĘých peňaźných prostriedkov z đotácie, podľa doklađov o obstaĺaní

v členení podľa druhu a účelu yýdavkov /poďta metodického usmernenia -
prílohy č. I/,

f) celkovu sumu pouätých finančných prostriedkov
g) vyšku prípadných wátených peńażných prostľiedkov z pos}qrtrrutej dotácie,
h) meno a tel. a mailo'ry kontakt na osobu, ktorá vyučtovanie lykonja

. Vyúčtovanie v zmysle bođu 11. tohto čláľrku zrnIuvy musí obsahovať:
Al tabuľĘ "Vvr1čtovanie dotácie

ktorúpríjemca obdrŽí spolu so
osr.sk v sekcü tlačivá. Priamo

v tabuľke štatutárny zástupca príjemcu svojim pođpisom potvrdí foľmálnu a
vecnú spľávnosť v5rričtovania. V tabuľke sa uvedenie i miesto, kde sa oríginály
dokladov súvisiace s posĘrtnutou đotáciou u príjemcu nachádzĄu.

B| prílohou ryššieuvedenej tabuľky sú všetĘ čitateľné fotokopie dokladov
preukazujúce pouätie dotácie /nákup ďebo dođanie ślużby/, ako sú: đaňové
đoklady - faktúry s náleätosťami podľa $ 7Ĺ zákona č. 22ż/2oo4 Z. z. o d'ari
z pnd'anej hodnoty v znení neskorších pľedpisov a pečiatkou dodávateľa,
objednávĘ, dođacie listy, rnýpisy z bankového účttt o prijatí dotácie, ó
výberoch, o bezhotovostných platbách faktúr, pđjm-ové pok1adničné
doklady, qýdavkové pokladničné doklady, pokladničné_bloĘ z elěktronicĘch
pokladní, doktady od'kuriéra pri đodávk"ôľ' 

''a 
dobierku 

" 
poá.

L2. Kontrolu đodrż,ania rozsaltu, účelu a podmienok dohodnuých v zm1uve
o poslqrtnutí đotácie, ako aj správnosť vyúčtovania a vecnej realizácie sú
oprávnení ''ykonať zamestnanci DPo SR a zamestnanci Úradu koňtro1y MV SR.
Príjemca sa zaväzuje umożríť zamestnancom poslqrtovateľa a zamestňancom ÚK
MV SR qikon tejto kontroly.

13. Príjemca je povinný bezodkladne wátiť p-osĘytovateľovi đotáciu, ďebo jej časť,
ktorá nebola poużitäna účel dohodnuý v Čl. l. tejto zmluvy s tým, Že:
a| povinnosť príjemcu wátiť dotáciu sa vztahuje aj na prípađ, ak poskytovateľ
zistí túto skutočnost z pređ7ožených đoklađov (vyričtovaniá; v zmysle Čĺ. Il, bođ
11 písm. A) a B) tejto zmluvy. Povinnosť sa vztahuje na vľátenie takej vyšky
prostriedkov, ktorú r'yčísli poslqytovateľ z dôvodu neđodrŽania ustanovení iejtä
zĺriuvy. Príjemca je povinný vrátiť tieto finančné prostríedlry najneskÔr do 5-
tich kďenđárnych dní odo đńa oznásnenia _ výnv na wátenie něoprá'rneného
pouätia prostriedkov od poslqrtovateÍa zaslanej na mailoqi kontakt uveđený
v tabuľke v5rúčtovanie;

b) príjemca je povinný vrátiť posĘrtovateľovi aj tú časť prostriedkov, ktoru
nevyčerpď do \aýšĘ poslqrtnutej dotácie po dorátaní povinného min. 5o/o
spoluÍinancovania. Príjemca je povinný vrátiť tieto Íinančné prostriedĘ
najneskôl do S-tich kďendáľnych dní ođo dňa určeného na pouátie dotáciä
v zmysle Čl. n bodu 8 tejto zrnIuvy, tj. vľátiť nerryěérpanú ěasł đotácie đo 5.9.20t9.

L4. ProstriedĘ z đotácie, ktoré je príjemca povinný vrátiť poslqytovateľovi podľa
bodu 13. tohto článku zrnhuvy buđú poukázané na účet posĘtovateľa č. SK33
o2oo o0oo ool2 2502 5254, ako vaľiabilĺrý symbol sa pouŽije číslo zmluvy,
konštantný symbol 0558. Záĺoveń pľíjemca đotácie zaśIe pośĘrtovateľovi DPo SŔ
avizo o platbe na mail: sekretaľiat-sotakovaíEdposr.sk

aJ



1

15. NedodrŽanie zmlurrne đohpđnutych podmienok sa bude povażova'ť' za
poruŠenie Íinančnej đisciplíny a bude pođliehať sankciám.

bl. ur.
Zävereéné ustanovenia

Právne pomery neupravené touto zmluvou sa riađia pđsluŠnými ustanoveniami
občianskeho zákonníka.

2. Táto zmIuvaje vyhotovená v dvoch rormopisoch, z ktorych jeden dostane príjemca

' (mesto resp. obec) a jeđen posĘrtovateľ (DPo SR).

3. Z16nluvné strany berú na veđomie zäkonné povinnosti r5rplývajúce z ustanovenia $
47a a nas1. občiąnskeho zdkonníka v platnom zneni a $ 5a zákona č,. 2IL /2ooo
Z. z. o slobo'đnom prístupe k informáciám a o zÍnetae a doplnení niektoých
zäkotlov (zákoĺ o slobođe informácií| v zrlení neskorších predpisov.

4. obsah tejto zmluvy je ĺnoŻné meniť alebo dop1ňať len po vzájomnej dohode
obidvoch zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov
podpísaných štatutárnymi zástupcami obiđvoch zmluvných strán, ktoré budú
neodđeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5. Zmluva nadobúda platnosť đňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch
zmlurrných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenía na webovej
stránke príjemcu.

Zm|:uvné strany vy'hlasujú, że si zmluvu prečítďi, jej obsahu porozumeli a na
zrlak súhlasu jubez ýhrad podpisujú.

6.

50. 0l-. tlrl
V Bratislave, đňa

Dobrovoľn ä poŻiarna ochrana SR

V néłr đňa /.f,n /7

Ź -\-

Mesto/ Obec*

pečiatka


