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zM'LwIA ě. 147590

o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoťnei požiarnej ochrany
§lovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Oběianskeho zákonníka

(ďalej len ,zmluva"|

Účastníci zmluug:

Poslrytovateť:
Sídlo:
v mene ktorého koná:

Ičo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Čislo účtu v IBAN:
(ďalej len,p o s k y t o v a t e ť")

a

Príjemca:
Sídlo:

v mene ktorého koná
štatutárny zástupca :

lčo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v IBAN
(ďalej len,rp r íJ e m c a")

Dobrovoťná požiatna ochrana SR
Kutuzovovaí7, 831 03 Bratislava 3
Vendelín Horváth
generálny sekretár DPO SR
oo177474
2o2o878992
VÚB, a.s., Bratislava
SK33 0200 0000 ool2 2502 5254

obec kotrčiná Lúčka
Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Gbelany

Jozef Zabka

oo 32L 397
VÚB, a.s.
SK94 0200 0000 0ooo 2372 8432

1.

2.

Finančná dotáciaje určená a prísne účelovo ťtazanánazabezpečenie potrieb
a akcieschopnosti DHZO Kotrčiná Lúčka

čt. I.

ÚOet a predmet zmlurry

Účelom tejto zmluvy je úpravazmllvných podmienok, práv a povinností
zmlurnrých strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoťnej požiarnej
ochrany Slovenskej republilry (DPO SR).

Predmetom tejto zrnluvy je závázok poskytovateťa poskytnúť Príjemcovi
dotáciu v sume 1.4OOrOO Eur (slovom: jedentisícštyristo eur) azávázok
príjemcu použit dotáciu v plnej výške pre Dobrovolný hasičslry zbor obce na
zabezpeéenie materiálno_technického rrybavenia DIilZO, na osobné
ochranné pracovné prostriedky pre členov DH;ZO, odbornú príprarnr ělenov
D16?K, a zabezpečenle servisu - opra\ry a nákup náhradných dielov na
technikrr a požiatne motorové vozidlá.



1.

2.

čt, rr,

Podmienky použitia dotácie

Príjernca sa zavázuje írnančné _prostriedky z dotácie použít na financovanie

poápory dobrovo1ného hasičského zboru obce v súlade s celoplošným

ior*i"štrrením síl a prostriedkov hasičských jednotiek na Úz;erní §lovenskej

republiky a s vyhláškami MV SR č. 30 l2oI7 Z.z., č. 2oI l2ol5 Z_z_, ktorými sa

*é"i . aopin..rynasu MV SR č. 6lI12006 Z. z. o hasičslcých jednotkách.

pod,mienky na poslqrtnutie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postuP Pri

"práiá"""ri, 
.rárr.rro"Ái uschvďovaní.dotácie, k9:j.9]:^použítsa dotácie a jej

Áelor*rie upravujú ustanovenia zákona č. 523l2oo4 Z.z. azákona č.

526l2OIO Z.z,

3. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v Č1. t. bod 2. tejto zmlúvy bez vý}]rad aza
poámienok uvedených v tejto zm.l:uve,

Pdjemca sa zavázttje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne

zďvilznýrni právnymi predpismi upravujucimi verejné obstarávanie a berie na
vedomie 

".roi. 
povinnosti lypiývajuce zo zákona č. 523l2oo4 Z_z.

,Záxaueň, . sá pdjemca ,.iivázuje pi hospodárení sposl,rytnutou dotáciou
-Jodráavať: vs&Ě, platné ,právne predpisy váalrujúce,,-sa ila hosPodárenie

s prostriedkami zo štátneho rozpočtu,

pdjemca sa zavázuje zabezpečiť maximálreu hospodárnosť, efektírmosť a
újinnost pouátia áotácie v súlade s účeloqim určením uveden;ýrn v čl- I- ods. 2

a v č1. tt, Ódst. 1 tejto ztriuvy.

6. poskytovatel poutkáže fi.nančné prostrie_dlqy uvedené v Čt. I. bod 2. tejto

zm1ivy bezhotbvostným prevodom na účet pdjemcu uvedený v záhlaví tejto

znlavy po nadobudnlu ptatnosti zm7uvy, tj. po jej podpise oboma znluvnými
stranámi a doručení jed,ného originat vyhotovenia zmluvy na adresu
poslgrtovateía.

7. poskytnutú účelovú dotáciu v zmysle Či. t te.ito zrnlavyr je prijímateí oprávnený
použit do 31. a.2oL7,

8. písomné v5lúčtovanie poslqrtnutej dotácie je pdjeraca povinný predloáť

poslqrtovatelovi do 1O. 9. 2OL7,

- rtnutú dotáciu eviduje v účtormíctve osobitne tak, aby ÚČtormíctvo9. Príjemca posk;
bČIo zrozllmitátné, správne, preuká,zatelné a úpiné podla ustanovení § 8 zákona

č. 43L /2oo2 Z.z. o účtovníctve v znertí neskorších predpisov.

10. príjernca sa zavázuje predložií.poskytovatelovi v_termíne podla bodu 8, tohto Č1.

vecné a íinančné vyňodnotenie poslqltnutej dotácie, za správnosť ktorého

zodpovedá štatutárny orgán pdjemcu,
Ýo 

"vrroarroter.1i 
foapisaňom-Státutárnym orgánom pdjemcu je príjemca povinný

uviesť:
a/ číslo zrnluvy o poslqytnutí dotácie,
17 wsr<u po"tq6rrrtej áotácie a variabilný symbol, pod ktorym dotáciu

prťa],
c1 ieět, na ktoqý mu bola dotácia poskytnutá,
d'/ úšku použíiych peřnžných prostriedkov z dotácie, v členení podla

druhu a účelu financovaných r4fdavkov /podla prílohy č, I l ,

4.

5.



e/ \aýšku prípadných wátenýcn' peňažných prostriedkov z poskytnutej
dotácie,

f f vecné r,yhodnotenie projektu,
gl zoznaín preukázateťne vynéložených výdavkov podpísaný štatutárnym
orgánom príjemcu, v štruktúre: dátum, číslo dokladu, pod ktoryrn bo1 výdavok
v účtovnej evidencii zaúčtovaný a suma výdavku.

Vyúčtovanie v zmysle bodu 10. tohto článku zrnluly musí tiež obsahovať:

A) originál vypinenej, opečiatkovanej a podpísanej tabulky "Vvúčtovanie
dotácie poskytnutei z prostriedkov DPO SR pre rok 2017". ktorú príjemca
obdrží spolu so zmluvou, Priamo v tabuřke štatutárny zástupca príjemcu
svojim podpisom potvrdí formalnu a vecnú správnosť vyúčtovania.
V tabuťke sa uvedenie i miesto, kde sa originály dokladov súvisiace
s poskltnutou dotáciou u príjemcu nachádzajú,

B| pdlohou vyššieuvedenej tabullry sú všetky čitatelné fotokópie dokladov
preukazujúce použitie dotácie /nákup alebo dodanie službyl, ako sú:
daňové doklady - faktury s náležitosťami podťa § 77 zákona č. 222l2OO4
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávky,
dodacie listy, výpisy z bankového účtu o prijatí dotácie, o výberoch, o
bezhotovostných platbách faktúr, príjmové pokladničné
doklady, pokladničné bloky z elektronických pokladní a pod.-

11. Kontrolu dodržania rozsaltu, účelu a podmienok dohodnutých vzmluve
o poskytnutí dotácie, ako aj správnosť vyúčtovania a vecnej realizácíe sú
oprávnení r,ykonať zamestnanci DPO SR a zamestnanci Úradu kontroiy MV
SR.

, Príjeirrrca sa zavázuje umožniť zamestnancom poslrytovatela a zamestnancom
UK MV SR výkon tejto kontroly.

L2. Príjemca je povinný bezodkladne vrátiť poskytovateťovi dotáciu, alebo jej
časť, ktorá nebola použitá na úče1 dohodnutý v Čt. t. tejto zmluvy s tým,
že:

a) povinnosť príjemcu vrátiť dotáciu sa vzťahuje aj na prípad, ak poslqrlovateť
zistí túto skutočnosť z preďIožených dokladov (r.lrričtovania) v zmysle č1. Ii,
bod 1O písm. A) a B) tejto zmlu'"y. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej
výširy prostriedkov, ktorú lyčísii poslqrtovateť z dóvodu nedodržania
ustanovení tejto zmluvy. Príjemca je povinný vrátiť tieto finančné
prostriedlry najneskór do s-tich kalendárnych dní odo dňa oznárnenía
wny na vrátenie neoprávneného použitia prostriedkov od poslqrtovatela;

b} príjemca je povinný vrátít poskytovateťovi aj tú časť prostriedkov, ktorú
ne,"yčerpal do lýšlqy poskytnutej dotácie. Príjemca je povinný vrátiť tieto
íinančné prostriedky najneskór do S-tich kalendárnych dní odo dňa
určeného napoužítie dotácie v zmysle Čt. ti bodu 7 tejto zmluvy, t.j, vrátiť
nerryěerpanú časť dotácie do 5. 9. 2Ol7.

13. Prostriedky z dotácíe, ktoré je príjemca povinný vrátiť poslqrtovateťoví
podla bodu 12. tohto člárrku zmluvy budú poukázané na účet poslqtovateťa
č. SK33 a2OO 0000 OOI2 2502 5254, ako varíabilný symbol sa pouáje číslo
zmluvy, konštantný symbo1 0558. Zárovei príjemca dotácie zašle
poslrytovateťovi DPO SR avízo o platbe.

L4. Nedodržanie zrnIuvne dohodnutých podmíenok sa bude považovut za porušenie
finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám.



2.

3.

- aB

čt. m.
záverečné ustanovenia

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

Táto zmluva je r,yhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane príjemca
(Mesto resp. Obec) a jeden poskl,tovateť (DPO SR).

Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajuce z ustaírovenia §
47a a nasi. Občianskeho zákonníka v piatnom znení a § 5a zákona č. 2LI |2OOO
Z, z. o slobodnom pdstupe k informáciám a o zrnene a doplnení niektoých
zákonov (zélkoo o slobode informácíí) v zneni neskorších predpisov.

obsah tejto zmluvy je rrrožné meniť a]ebo dopÍňať len po vzájomnej dohode
obidvoch zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov
podpísaných štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budú
neoddelitelnou súčasťou tejto zmluvy

5. ZmLuva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej
strarrke prÍ.lemcu.

6. Zrnluvné strany vyhiasujú, že sí zrnluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu jubez výhrad podpisujú.

4.

štatutárny zástupca
čitateťné meno a priezvisko:

v Bratislave, dňa,..19: .91 .2!1?.. v.§ťš......l-ĎB!r., dň", 1,1_ 
-07'2tť

Dobrovoln á požíarna ochrana SR Mesto/ Obec*

pečiatka

óíE\ /§/ fu./l
Vendelín L{oryát]n

generalny setleta, PPO SR

*Nehodiace sa prečiarknite


