
ZNILIJ\IA č. 39 524

o poskytnutí dotácie zprostriedkov Dobrovoťnej požlarneJ ochrany
S,lovenskej republi§r uzatvorená v zmysle § 51 Obóianskeho zákonnika

(ďaleJ len ,rzmluva")

Učastníci zmluug:

Poslrytovateť: Dobrovoťná požiatna ochrana SR
Sídlo: Kutuzovoval7, 831 03 Bratislava 3
v mene ktorého koná: vendelín Horváth

generálny sekretár DPO SR
Ičo: ool77474
DIČ: 2020878992
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu v IBAN: SK33 0200 0000 ool2 2502 5254
(ďďej len rrp o s k y t o v a t e ť")

a

Príjemca: Obec Záhorce
Obecný úrad

Sídlo: Krtíšska 173/98,99I 06 Záhorce

v mene ktorého koná
štatutárny zástupca: PaedDr. Branislav Kázrcter

Ičo: 00319694
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu v IBAN SK93 0200 0000 0060 5000 2001
(ďďej len rrp r íJ e m c a")

Finančná dotácia je určená a pdsne účelovo víazaná na zabezpečenie
potrieb a akcieschopnosti DHZO Záhorce

čt. I.

Úeet a predmet zmlurry

1. Účelom tejto zmluly je úpravazmluvných podmienok, práv a povinností
zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoťnej
poiltarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR).

2. Predmetom tejto zmluvy je závázok poskytovatela poskytnúť príjemcovi
dotáciu v sume 3.0OOrOO Eur (slovom: Tritisíc eur) azávázok príjemcu
použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovolný hasíčský zbor obce na
zabezpeéenie materiálno-technického vybavenia DHZO' na osobné
ochranné pracovné prostriedky pre ělenov DHZO, odbornú príprarnr
členov DIí;ZO a zabezpeěenie senrisu - opralry a nákup náhradných
dielov na hasiěskú techniku a hasiěské motorové voz7ďlá.



čt. rr.

rodmieiky použitia dotácie

1. Prijemca sa zavázuje íinančné prostriedlry z dotácie použít na financovanie
podpory dobrovolného hasičského zboru obce v súlade s celoplošným
rozmiestnením síl a prostriedkov hasičských jednotiek na úzerní SlÓvenJkej
republiky a_ s vyhláškami MV SR č. 30/2OL7 Z.z., č. 2OL/2OL5 Z.z., ktory4í sá3-mení a doplňa vyhláška MV SR č. 611 12006 Z. z. o hasičských jednotkách.

2. Podmienky na poslqrtnutie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri
uplatňovanÍ, nawhovaní a schvďovaní dotácie, kontrolu pouátia dotácie a jej
zúčtovaníe upravujú ustanovenia zákona č. 523/2OO4 Z.z. azákona č.
526/2OIO Z.z.

3. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú vČt. l. bod,2. tejto zmluvy bezvýhrad, aza
podmienok uvedených v tejto zmluve.

4. príiemca sa zavázuie zabezpečiť spoluíinancorranie z vlastnÝch alebo iných
ako vereinÝch zdroiov vo vÝške naimenei 57o z celkovei schválenei a
poskvtnutei rozpočtovanei dotácie po4l'a zaradenia do kateeórie.

5. Pdjemca sa zaviizaje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne
záváznými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie a berie na
vedomie svoje povinnosti vypllývajúce zo zákona č. 523 /2OO4 Z.z.
Zároveň sa pdjemca zaviázuje pri hospodárení s poslgrtnutou . dotáciou
dodržiavat všetky platné právne predpisý vzťahujúcď sa 

- ,r" hospodárenie
s prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

6. Prijemca sa zavázuje zabezpečtť ma;iimálnu hospodárnosť, éfekuvnosť a
účinnosť pouátia dotácie v súlade s účelovým určením uvedeným v č1. I. ods. 2
a v č1. II. odst. 1 tejto zmluvy. Dotácia je určená na bežné výdavky a pri jej
pouŽití - zabezpečení nákupu nesmie nákupná cena za jeden kus presiahnuť
sumu1.699,00€sDPI{.

7. Poslq,,tovateť poukáže finančné prostriedky uvedené v Čt. I. bod 2. tejto
zmluvy, bezhotovostným prevodom na účet pdjemcu uvedený v záhLavi tejto
zmtuvy po nadobudnutí platnosti zmluvy, tj. po jej podpise oboma zmlurmými
stranami a doručení jedného originál vyhotovenia zmluvy t:ra adresu
poslgrtovatela.

8. Poskytnutú účelovú dotáciu v zmysle Č1. I te.lto zmluvy je prijímatel oprávnený
použiť do 31. 8. 2019.

9. Písomné vyúčtovanie poskytnůtej dotácie je pdjemca povrnný predložit
posk5totateťor"i do 10.9. 2OL9.

10. Prijemca poslqrtnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby
účtorrníctvo bolo zroztlmiteťné, správne, pteukázateťné a úplreé podťa ustanovení
§ 8 zákonač.431/2OO2Z.z. o účtormíctvev znení neskorších predpisov.

11. Príjemca sa zavázuje predloáť poskytovateťovi v termíne podla bodu 9. tohto
č1. vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie, za správnosť ktorého
zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.
Vo vyhodnotení podpísanom štatutárnym orgánom pdjemcu je prijemca povinný
uviesť /v tabulke vyr-rčtovaníe... l :



,l

b)
c)
d)
e)

0
g)

h)

číslo zmlury o poskytnutí dotácie,
névov mesta resp. obce .ť

názov DHZO, pre ktoqi bola dotácia určená
výšku poslqrtnutej dotácie
rozpis pouátých peňažných prostriedkov z dotácie, podťa dokladov o obstaraní
v členení podla druhu a účelu výdavkov lpodía metodického usmernenia -
pdlohy č. I/,
celkovú sumu pouátých finančných prostriedkov
vYšku pfipadných vrátených peňažných prostriedkov z poslqrtnutej dotácie,
meno a tel. a mailoqý kontakt na osobu, ktorá vyúčtovanie vykonala

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

originál vyplnenej, opečiatkovanej a podpísanej tabuíky "Vvúčtovanie dotácie
poqkvfu:uťei z prostriedkov DPO SR pre rok 2019". ktorú pdjemca obdrži spolu so
zmluvou a jg zvercjnená aj na stránke www.dposr.sk v sekcii tlačivá. Priamo
v tabulke štatutárny zástupca pdjemcu svojim podpisom potvrdí formálnu a
vecnú správnosť vyičtovania. V tabuťke sa uvedenie i miesto, kde sa originály
dokladov súvisiace s poslqrtnutou dotáciou u pdjemcu nacháďzalú.

B) prílohou ,"yššieuvedenej tabuťlcy sú všetky čitatelné fotokópie dokladov
preukazujúce pouátie dotácie /nákup alebo dodanie stužby / , ako sú: daňové
doklady - faktúry s náležitosťami podťa § 7I zákona č. 222/2OO4 Z. z. o dani
z ptidanej hodnoty v ztl.elrí neskorších predpisov a pečiatkou dodávatela,
objednávky, dodacie listy, vYpisy z bankového účtu o prijatí dotácie, o
výberoch, o bezhotovostných platbách faktúr, pdjmové pokladničné
doklady, výdavkové pokladničné doklady, pokladničné bloky z elektroniclcých
pokladní, doklady od kuriéra pri dodávkach na dobierku a pod.

L2. Kontrolu doďržanía rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve
o poslrytnutí dotácie, ako aj sprárrnosť vyúčtovania a vecnej rea7izácie sú
oprávnení vykonať zamestnanci DPO SR a zamestnanci Úradu kontroly MV SR.
Pdjemca sa zavázuje umožniť zamestnancom poslqrtovatela a zamestnancom ÚK
MV SR výkon tejto kontroly.

13. Pdjemca je povinný bezodkladne vrátiť poslqrtovatelovi dotáciu, alebo jej časť,
ktorá,nebola použitá na účel dohodnutý v Čt. t. tejto zmluvy s tým, že:
a) povinnosť pfijemcu vrátiť dotáciu sa vzťahuje aj na prípad, ak poslgrtovatel
zistí túto skutočnosí z pred\ožených dokladov (vylčtovania) v zmysle Č1. II, bod
11 písm. A) a B) tejto zmiuvy. Povinnosť sa vzť.ahuje na vrátenie takej výšky
prostriedkov, ktorú vyčísli poskytovatel z dóvodu nedodržania ustanovení tejto
zmluvy. Príjemca je povinný vrátiť tieto íinančné prostriedky najneskór do 5-
tich kalendárnych dní odo dňa oznártenia - wnv na vrátenie neoprávneného
pouátia prostriedkov od poslgrtovateťa zaslanej na mailový kontakt uvedený
v tabuťke vyúčtovanie;

bl príjemca je povinný vrátít poskytovatelovi aj tú časť prostriedkov, ktorú
nevyčerpal do výšky pos}<ytrrutej dotácie po dorátaní povinného min. 5o/o

spolufinancovania. Príjemca je povinný wátiť tieto íinančné prostriedlry
najneskór do S-tich kalendárnych dní odo dňa určeného na použítie dotácie
v zmysle Čt. n bodu 8 tejto zmLuvy, tj. vrátiť nerryěerpanú časť dotácie do 5.
9. 2oL9,

L4. Prostried\y z dotácie, ktoré je pdjemca povinný vrátiť poslqrtovateloví podla
bodu 13. tohto článku zmlul,y budú poukázarté na účet poskytovatela č. SK33
O20O 0000 OOL2 2502 5254, ako variabilný symbol sa použije číslo zmlu,uy,
konštantný symboi 0558. Zátoveň príjemca dotácie zašle posk5,tovatelovi DPO SR
avízo o platbe na mail: sekretariat-sotakova@dposr.sk

A)



- \rr

15. Nedodržanie zmlurrne dotrodnutých podmienok sa bude považovat za
porušenie frnančnej disciplíny a §ude podliehať sankciám.

čl. ilI.
záverebné ustanovenia

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

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch ro,,rnopisoch, z ktorych jeden dostane pdjemca
. (mesto resp. obec) a jeden poskytovateť (DPO SR).

3. Zrnluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia §
47a a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č.2I1|2OOO

, Z. z. o slobďdnom pdstupe k informáciárn a o zrí7etae a doplrrení niektoqých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

4. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo doplňať len po vzájornnej dohode
obidvoch zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov
podpísaných štatutárnými zástupcami obidvoch zrnluvných strán, l<toré budú

5. 7,mluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strárr a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenía na webovej
stránke pdjemcu.

6. Zmlulvné strany vyhlasujú , že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na
zrtak súhlasu jubez výhrad podpisujú

, .r!.|ru.OeW., dňa
2 9 APR. 2019

V Bratislave, dňa

Dobrovoťn á požíarna ochrana SR hn..*-/ Obec* ,*{I4rr-e+-

1,T
generálny sekretálrPPO SR

2§, 0{, lli]

štatutárny zástupca
čitateťné meno a priezvisko:

Tu,l4ÝLq/ ŤóL?ríůK,/

*Nehodiace sa prečiarknite

podpis:

4


