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o posklrtlutí dotácie z píostíiedkov DobrovoťneJ požlaínej ochíany
Slovenskej íepubliky uzatvorená v znysle § 51 oběiansteho zákonníka

(ďaIeJ len ,,znluwa"|

tJča,stníci zmluug:

PosMovateť: Dobrovoťná požiarna ochíana sR
sídlo: Kutuzovova 17, 831 03 Bíatislava 3
v mene ktorého koná: vendelin Horváth

generálny sekretár DPo sR
IČo: ool77474
DIČ: 2O2Oa7a992
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu v IBAN: sK33 0200 0000 ool2 2502 5254
(ďalej len,p o s ky t o v a t e l')

a
Príjemca: obec Záborce

Sídlo: Krtíšska 173198
99l 06 Záhorce

v mene ktorého koná
štatutárnyzástupca: PaedDr.BranislavKázmer

IČo: 00319694
Bankové spojenie: l
číslo účtlj v lBAN sK64 0200 o00o 0ooo o5o2 6402
(ďalej len,,p t íj e m c a')

Finančná dotácia je určená a prísne účelovo yiaz.aná na zabezpečeníe
potrieb a al<cieschopnosti DHZO Záhorce.

čt. I.

Účel a predmet zmluvy

1. Účelom tejto zmluly je úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti
zmluvných stfán pri po§l§/tnutí dotácie z pro§triedkov Dobrovoťnej
poáarnej ochrarry Slovenskej republiky (DPO SR).

2. Predmetom tejto zmI:uw je záYázok posl§/tovatela pos§,tnúť prljemcovi
doťáciu v sume 3.oooroo Euí (slovom: tritisíc eur) a záviizok pfijemcu
použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoťný hasičský zbor obce na
zabezpeóel7e mateíiáho-technického vybavenia DHZO, !a o§ob!é
ochranné pracovné prostriedky ple ěl€nov DHZO, odbornú píípíavu
ětetrov DHZO a zabezpeěenie servisu - opravy a nákup náhradných
dlelov na hasiěskú technlku a hasičské motoíové vozidlá.



čl. .

PodmteDky použitia dotácte

1. Pfíjemca sa zaváz|.Lje íinaÍrčné prostíied].y z dotácie po.'l]''i íta íinancovaíúe
podpory dobrovoíného hasičského zboíu obce v §úlade s celoplošn:fon
rozmiestírenim síl a píostfiedkov hasičs\ých jednotiek na území slovenskej
republiky a s whláškaíni MV sR č. 3o/2o17 Z.z., č. 2ol/2ol5 z,z,, ktoťyííLi sa,
meni a dopÍňa lybláška MV SR č. 61112006 Z. z. o hasiěshých jednotkách.

2. Podmienky na pos\rtnutie dotácie, hospodáfenie s dotáciou, postup pri
uplatňovaní, na!Ťhovaní a schva.ťovaní doácie, kontťolu pouátia dotácie ajej
zúčtovanie uprar.ujú ustanovenía zákoÍj'a č. 523 /2oo4 z,z. a zákoíl.a č,
526 /2OIO Z.z.

3. Pdjemca prijíma dotáciu uvedenú v Č1. I. bod 2. tejto zm1lly bez vs,ííad aza
podmienok uvedených v tejto zmluve.

4. Prijemca sa zave^)je pri na}ladaíú s dotáciou postupovat v súlade so všeobecne
záváznými prár,nl,rni predpismi upravujúcimi verejné obstalávaírie a berie na
vedomie svoje povinnosť qpJ,;ývajúce zo záko'la č. 523 /2oo4 z.z.
záŤoveň sa pÍjjeínca zaváz\Lje pri hospodáTeni s posl§/tnutou dotáciou
dodíáavat všetky platné právne predpisy váahujúce sa na hospodár:elie
s pťostíiedkami zo štátneho rozpočtu.

5. Pdjemca sa zaýázgje zabezpečit maximrálnu hospodárnosť, efektí\,Ťtosť a
úúnno§ť pouátia dotácie v súlade s účelo{i,m určenim uveden]i.Er v čl. I. ods. 2
a v čl. II. odst. 1 tejto zmluny.

6. Posk!,tovatel poukáže finančné prostriedky uvedené v Č1. I. bod 2. tejto
zírrluw bezhotovostíri,ín prevodom na účet pdjemcu uvedený v zálrlaví tejto
zmlur,y po nadobudnuti platnosd zrnlurlr, tj. po jej podpise oboma zírlul1l:ý,mi
strarrarni a doručeni jedrrého originá ryhotovenia zmluly í!a adresu
pos\,tovatela.

7. Posl§.tnutú účelovú dotáciu v zrnysle Čl. I tejto Zmluw je prijímateť oprá\"nený
použiť do 31. 8. 2018.

8. PísoíníréÝyúčtovanie posl§,tnutej dotácie je prijemca povinnlýpredloát
poslq,tovateťovi do 1o. 9. 2018.

9. prijemca posl§rtnutú dotáciu eviduje v účtowictve osobitne tak, aby účtonŤrictvo
bolo zťozumitelné, správne, píeukážatelné a úplné podla ustanovení § 8 zákona
č, 43l l2oo2 z.z- o účto\,Ťlíctve v znení neskoršich predpisov.

10. Príjemca sa zavázuje predloát posl§tovatelovi v termíne podía bodu 8. tohto čl.
vecné a íinančné \yhodnotenie posl§,tnutej dotecie, za spráu]osť ktorého
zodpovedá štatutárny oŤgáír pfijemcu.
vo \,yhodnotení podpisanom štatutáínJrrír orgánoŤn pdjemcu je píťemca povinný
uviesť /v tabulke ryričtovanie... /:

a) číslo zínluvy o posl§/tnutí dotácie,
b) názoÝ mesta ťesp. obce
c) názoý Dllzo, pre kto4ý bola dotácia ufčená
d) qýšku poskytlutej dotácie



e) rozpis pouátých peňažných pTostriedkov z dotácie, podla dokladov
o obstaraní v čIenení podťa druhu a účelu rlýdavkol, /podťa metodického
usmernenia príloh], č. 1/,

í') celkovú sumu použitých íinančných pTostriedkov
g) {išku pripadných vrátených peňažných plostiedkol, z posl{,tnutej

dotácie.
h) meno a te1- a mailoly kontalrt na osobu, ktorá v],účtovanie lykonala

Vyúčtol.anie v zmysle bodu 10. tohto článku zmlu\,y musí obsahovat:

A) originál r,yphenej, opečiatkovanej a podpísanej tabulky "Vvúčtovanie
dotácie posk tnutei z plostriedkoY DPo sR pre rok 2018". kto]-u prrjemca
obdrži spolu so zmluvou a je zverejnená aj na §tránke rnr,-\v.<]posr-sk
v sekcii tlačivá. Pdarno \.tabulke štatutárny zástupca príjemcu sro;im
podpisom potvTdi folmálnu a vecnú správnosť \f?účtovania, V tabulke sa
uvedenie i miesto, kde sa originály dokladov súvisiace s po§kJ,tnutou
dotáciou u prúemcu nachádzajú,

B) prílohou \,],ššieuvedenej tabulkv sú všetlf, čitateťné fotokópie dokladov
preukazujúce použitie dotácie /nákup alebo dodarrie služby/, ato sú:
daiiové doklady - fattúry s náežitosťami podťa § 71 zákona č.222/2oo4
Z. z. o ó,ali z pridanej hodnoty 1.zneni neskorších predpisol., objednár.ky,
dodacie listy, r{,pisy z bankového účtu o prijatí dotácie, o {ýberoch, o
bezhotovostných platbách falrtúr, príjmové pokladničné
doklady,r,lidavkové pokladničné doklady, pokladničné bloky
z elektronických pokladní, doklady od kufiéIa pr.i dodávkach na dobierku
a pod,

11. Kontrolu dodržania rozsaiu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve
o poskytnutí dotácie, ako aj správnosť Ýfúčtovania a vecnej .ealizácie sú
oprávneni \Tkonať zamestnanci DPo SR a zarne§tnanci Úradu kontroly MV
SR,
Príjemca sa zavázijc .urŤ]ožílil zalnestnallcom posk}tovatela a zalnestnancom
ÚK MV SR \:ikon tejto kontroly,

12. Prijcmca je povinný bezodkladne vlátiť posh,tovateťovi dotáciu, alebojej časť,
kIora n.bola pou/ilá nJ U, el dohodn_|j l Čl l tejto zmlu,,1 s Iim, le:

a| povinnost prúemcu l.Ťátit dotáciu sa l.Zťahuje aj na prípad, ak posla,tovateť
zisti túto skutočnosť z predložených doklado\, (vyúčtovania) v zmy§]e Č] lT,
bod 10 pism, A) a B) tejto zmlu]"J-. Povinnosť sa vzťahuje na wátenie takej
\,]išLf prosiriedkov, ktorú \,yčís]i poskytovateť z dó\,odu nedodržania
ustanovení tejto zmluvy, Pdjemca je povinný vrátil tieto lrnančné
prostriedky najneskór do 5 tich ka]endárnych dní odo dňa oznánenia
výz,tY na vrátenie neoprávneného použitia prostricdkov od poskytovatela;

b) pdjemca je povinný vIátiť posl{,tovateťovi aj tú časť plostriedkov, ktorú
ne\,yčelpal do qišky poskytnutej dotácie. Príjemca je povinný .!Ťátiť tieto
íinančné prostriedky najneskór do 5 tich kalendárnych dni odo dňa
uTčeného na použitie dotácie r zrnysle ČJ, tl bodu 7 tejto Zm]Ll\,T,, tj. wátit
nevyěerpanú časť dotácie do 5. 9. 2018.

13. Plostdedky z dotácie, ktoré je prťemca povinný vrátiť posk}tovatelol.i podla
bodu 12. tohto článku zmlur,y budú poukázané na účet poskjrtovatela č.
SK33 0200 0000 0012 2502 5254, ako variabilný symbol sa použije čislo
Zmlu\_Y, konštantný symbol 0558. ZáŤoveň pfijemca dotácie zašle
posl§,tovateťovi DPo SR avizo o platbe,

14. Ncdodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude považovať za
polušenie finančnej discipliny a bude pod]iehať sankciám 

l



1.

č1. trI.
záveíečné u§tanovenia

Píá\Ťre pomery neupravené touto zíDluvou sa riadia pfislušn]ými ustáíIoveniami
obdan§keho zákonníka.

Táto anluva je lyhotovená v dvoch ro.,nopisoch, z kto{ých jeden dostane prijemca
(mesto íesp. obec) ajeden posl§/tovate1 (DPo SR).

zú u\Ťré §trany berú na vedomie zákonné povinnosti \5Tr]ývajúce z ustanovenia §

47a a rLas|. oLdarrskeho zákofftíka v platnom ŤIení a § 5a zákor,.a č, 2ll/2ooo
Z. z, o s7obodnom pdstupe k informácirim a o zííLene a doplíteni niektolých
zákono,1 |zákotl o slobode informácií) v zneni neskorších predpisov.

obsa}r tejto zrrrluly je možné meniť alebo dopÍiat 1en po vzájomnej dohode
obidvoch zrrriur,ných stfáít, a to foimou očislovaných písomných dodatkov
podpísaných štatutárnyŤni zástupcarri obidvoch zrnlur,ných stťán, ktoré budú
neoddelitelnou súčastou tejto 

^nluly
Zmluva nadobúda platnost dňom jej podpisania štatutárn},mi zástupcarni oboch
zmlunných strán a účinnosť diom ,Iasledujúcim po dÍri jej zveíejnenia na webovej

stránke prijemcu.

zínluvné stťany lyhlasujú, že si zmluvu predtali, jej obsalru porozumeli a na
znak súhlasu ju bez !ýhíad podpisujú.

u Xly..T|t|4, do^
2 i APR,2010

Dobrovoíná požiaína ochrana SR +4€€óol obec* ťA|M peE

Vendelín Horvátlr
genefálny sek etár DPo SR

štatutáíny zástupca
čitateťné meno a priezvisko:

lWstírÝ +rlz,leu

podpis:

1r'tFl
l

4

4.

5,

6,

20 Bt, a1]
v Bratrslave, dňa ....,...,,...,.....,.

,,

*Nehodiace sa prcčiarknile


