
zMLt'vA é. 32t 1o2o

o poskytnutí dotácie z pľostľiedkov Dobrovoľnej požiaľnej ochrany
Slovenskej ľepubliky uzatvorená v zmysle s 51 občianskeho zákonníka

(ďatej len ''zmluva'l
Účastníci zmluug:

Posk5Éovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Sídlo: Kutuzovoval7,831 03 Bratislava3
V mene ktorého koná: Vendelín Horváth

generálny sekretár DPo SR
IČo: ool77474
DIČ: 2020878992
Bankové spojenie: VUB, a.s., Bratislava
Čĺslo účtu v IBAN: SK33 0200 0oo0 ool2 2502 5254
(ďalej len rrp o s k y t o v a t e ľ*)

Pľíjemca: obec Matý Slavkov
obecný úľad
Gerlachovská 36l52, 060 01 Malý SlavkovSídlo:

V mene ktorého koná
štatutárny zástupca:

a

IČo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v IBAN
(ďalej len,,p ľ í j e m c a')

Ladislav Oravec

31984673
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
sK34 1111 0000 0066 0818 2022

Finančná dotácia je určená a prísne účelovo viazanánazabezpečenie
potrieb a akcieschopnosti DHZO Malý Slavkov

čt. I.

Úeet a pľedmet zmlurry

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

2. Predmetom tejto zrnĺuvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť pľdemcovi
dotáciu v sume 3.ooo'oo Eur (slovom: Tritisíc eur) a záväzok príjemcu
pouŽít dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičslý zbor obce na
zabezpeéenie mateľiálno_technického rrybavenia DIJ'Zor Do osobné
ochľanné pľacovné prostľiedky pľe členov DIJ'ZO, odbornú príprarnr
členov DIí,zo a zabezpečenie senrisu _ opravy a nákup náhradných
dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové voziďá.
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čt. rr.

Podmienky použitia dotácie

1. Príjemca sa zaviázvje frnančné prostriedky z dotácie pouŽiť na financovanie
podpory dobrovoľného hasičského zboru obce v súlade s celoplošným
rozmiestnením síl a prostriedkov hasičsdých jednotíek na uzerní Slovenskej
republiky a_ s vyhláškami MV SR č. 30/2oL7 Z.z., č. 2oI/2oL5 Z.z., ktorými sa
mení a doplňa vyhláška MV sR č. 6II /2006 z. z. o hasičských jednotkácľr.

2. Podmienky na posk5rĹnutie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri
uplatňôvaní, navrhovaní a schvďovaní dotácie, kontrolu pouätia dotácie a jej
zúčtovanie upravujú ustanovenia ztlkona č' 523/2oo4 Z.z. azákona č.
526/2OIO Z.z.

3. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú vČ1. I. bod2. tejto zmluvybezvýlnraď aza
podmienok uvedených v tejto zmluve.

4. PríJemca sa zaväzuie zabezpečiť spoluÍlnancorranie z vlastnÝch alebo iných
ako vereíných zdroiov vo rnÍške naĺmeneĺ 57o z celkovei schválenei a
poskrrtnutei rozpočtovaneĺ dotácie podl'a zaradenĺa do kategóľle.

5. Príjemca sa zaväzuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so vŠeobecne
zäviáznými právnymi predpismi upravujucimi verejné obstarávanie a berie na
vedomie svoje povinnosti vyplyvajúce zo zdkona č. 523/2oo4 Z.z.
Zároveň sa príjemca zaviizuje pri hospodárení s poslgrtnutou dotáciou
dodržiavať všetky platné právne predpisy vztahujúce sa na hospodárenie
s prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

6. Príjemca sa zaväzuje zabezpečit maximálnu hospodáľnosť, efektívnosť a
účinnosť pouätia dotácie v súlade s učelovým určením uvedeným v č1. I' ods. 2
a v čl. II. odst. 1 tejto zmluvy. Dotácía Je určená na bežné wýdavky a pri JeJpoužití - zabezpečení nákupu nesmie náLupná cena za jeden kus presiáhnuť
sumu 1.699'00€sDPH.

Poskytovateľ poukáŽe Íinančné prostriedky uvedené v Čt. I. bod 2. tejto
zmlury bezhotovostným prevodom na účet príjemcu uvedený v zdhlavi t$to
zmluvy po nadobudnutí platnosti zmLuvy, tj. po jej podpise oboma zmluvn:frni
stranami a doručení jedného original vyhotovenia zmluvy na adresu
poslqrtovateľa.

8. Poslqrtnutú účelovú dotáciu v zmysle Čt. l teito zm|uvy je pľijímateľ oprávnený
použiť do 20. a.2o2L.

9. Písomné qručtovanie poskytĺrutej dotácie je príjemca povinný preďoäť
posk5rtovateľovi do 31. 8. 2o2L. NepredloŽenie, resp. neskoršie preďoŽeňie bude
považované za hrubé porušenie podmienok zmluvy a príjemca bude poäadaný
o vrátenie celej poslqrfurutej dotácie.

10. Príjemca poslqrtnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby
účtorrníctvo bolo ztozumiteľné, správne, preukázateľné aupLré podľa ustanovení
$ 8 zákona č. 43L/2oo2 Z.z. o účtovníctvev znení neskoršíóh prédpisov.

11. Príjemca sa zav?izuje preďoäť poskytovateľovi v termíne podľa bodu 9. tohto
čl. vecné a Íinančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie, zď správnosť ktorého
zodpovedá štatutárny orgán prijemcu.
Vo vyhodnotení podpísanom štatutáľnym orgánom príjemcu je príjemca povinný
uviesť /v tabuľke vyičtovaníe... / :
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a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
b) názov mesta resp. obce
c) názov DHZO, pre ktoqý bola dotácia určená
d) VyŠku poskytnutej dotácie
e) rozpis pouätých peňaŽných prostriedkov z dotacie, podľa dokladov o obstaľaní

v členení podľa druhu a účelu výdavkov lpodľa metodického usmernenia -

prílohy č. 1l ,

0 celkovú sumu použitých finančných prostriedkov
g) vyŠku prípadných vrátených peíaŽných prostriedkov z poskytnutej dotácie,
h) meno a tel. a mďlový kontakt na osobu, ktorá vyičtovanie vykonala
i) pečiatku a podpís štatutárneho zástupcu príjemcu

Vyúčtovanie v zmysle bodu 11. tohto článku zmluvy musí obsahovať:

A) originál vyplnenej, opečiatkovanej a podpísanej tabuľky "Vvúčtovanie dotácie
ktoru príjemca obďrŽí spolu sodkov DPO a<z

zmluvou a je zĺĺerejnená aj na stránke www.dposr.sk v sekcii tlačivá. Priamo
v tabuľke štatutárny zástupca príjemcu svojim podpisom potvrdí formďnu a
vecnú správnosť vyričtovania. V tabuľke sa uvedenie i miesto, kde sa originály
dokladov suvisiace s poslgrtnutou dotáciou u príjemcu nachádzaju.

B) prílohou vyššieuvedenej tabuľky su všetky čitateľné fotokópie dokladov
preukazujuce pouätie dotácie /nákup ďebo dodanie sluŽbyl, ako sú: daňové
doklady - faktury s náeŽitosťami podľa $7I zäkona č. 222l2oo4 Z. z. odarli
z prídanej hodnoty v zrĺeĺtí neskorších predpisov a pečiatkou dodávateľa,
objednávky, dodacie listy, vypisy z bankového účtu o prijatí dotácie, o
výberoch, o bezhotovostných platbách faktúr, príjmové pokladničné
doklady, výdavkové pokladničné doklady, pokladničné blolcy z elektroniclých
pokladní, doklady od kuriéra pri dodávkach na dobierku a pod.

Ĺ2. Kontrolu dodržania rozsahu, učelu a podmienok dohodnutých v zmluve
o pos\rtnutí dotácie, ako aj správnosť vyrrčtovania a vecnej rea]ízácíe sú
oprávnení vykonať zamestnanci DPo SR a zamestnarrci Uradu kontroly MV SR.-
Príjemca sa zaväzuje umoäriť zamestnancom poslgrtovateľa a zamestnancom UK
MV sR výkon tejto kontroly.

13. Príjemca je povinný bezodkladne vrátiť poslqrtovateľovi dotáciu, ďebo jej časť,
ktorá nebola pouŽitá na účel dohodnutý v Č1. l. tejto zmluvy s tým, Že:

a) povinnosť príjemcu vrátiť dotáciu sa vztatruje aj na prípad, ak pos'kytovateľ
zistí tuto skutôčnosť" z pteďIoŽených dokladov (vyučtovania) v zmysle Č1. II, bod
11 písm' A) a B) tejto zmluvy. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej vyšky
prostriedkov, ktorú vyčísli poskytovateľ z dôvodu nedodrŽania ustanovení tejto
zmluvy. Príjemca je povinný vrátiť tieto Íinančné prostriedky najneskôľ do 5-
tich kďendárnych dní odo ďŕra ozĺámenia - wmy na vrátenie neoprávneného
pouätia prostriedkov od poslcytovateľa zaslanej na mďlový kontakt uvedený
v tabuľke vyičtovanie;

b) príjemca je povinný vrátiť poslq1tovateľovi aj tú časť prostriedkov, ktorú
nevyčerpď do qýšky poskytnutej dotácie po doľátaní povinného min. 50Á

spolufinancovania. Príjemca je povinný vrátiť tieto Íinančné prostriedky
najneskôr do S-tich kalenďárnych dní odo dňa určeného na pouŽitie dotácie
v zmysle Čt. n bodu 8 tejto zĺnluvy, tj. vľátiť netryčerPanú časť dotácie do
5. 9. 202L.

L4. Prostriedky z dotacie, ktoré je príjemca povinný vrátiť poslqrtovateľovi podľa
bodu 13. tohto článku zmluvy budú poukázarlé na účet poslqrtovateľa č. SK33
0200 o0o0 oo12 2502 5254, ako vaľiabilný symbol sa pouŽije číslo zmluvy,
konŠtantný symbol 0558. Zaĺovei príjemca dotácie zašIe poslq1tovateľovi DPo SR
avizo o platbe na mďl: sekľetariat-sotakova@dposr.sk
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15. NedodrŽanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude povaŽovat za
porušenie finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám.

čt. ul.
Zäveteéné ustanovenia

1. Právne pomery neupravené touto zmluvou sa riadia prísluŠnými ustanoveniami
občianskeho zár]<onníka.

2. Täto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopiso ch, z ktorych jeden'clostane príjemca
(mesto resp. obec) a jeden poslqrtovateľ (DPo SR).

3. Zmluvné strany berú na vedomie zakonné povinnosti vyplývajuce z ustanovenia $
47a a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znení a S 5a zákona č. 2I1'/2ooo
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorych
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4. obsah tejto zmluvy je rrroŽné meniť ďebo dopĺĺať len po vzájomnej dohode
obidvoch zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov
podpísaných štatutáľnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budu
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

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

ó. Zrnl:uvné strany vyhlasuju, Že si zmluvu prečítďi, jej obsahu porozumeli a na
znak suhIasu ju bezý}arad podpisujú.

,1 t 05. 2021

v ľtĺ'|ý...?kufut..,
1 [ -0s-2021

V Bratislave, dňa dňa

Dobrovoľn á poŽíaĺna ochrana SR Mesto/ Obec*

pečiatka

Vende1ín
generáĺny sekretár DPo sR

štatutárny zástupca
čitateľné meno a priezvisko

Ĺ..*e.ll.l.h'ĺ ...'?*.q.g.'-. ... . ..

podpis:
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*Nehodiace sa prečiarknite


