
zMLtIvA č. 32o o2o1

o poskytnutí dotácile z pľostrledkov Dobľovol'neJ požiarnej ochrany
SlovenskeJ republik5r uzatvorená v zmysle s 51 občlanskeho zákonníka

(ďateJ len rrzmluva')

Účastníci zmluug:

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

generálny sekretár DPo SR
lČo: ool77474
DIČ: 2o2os78992
Bankové spojenie: VUB, a.s., Bratislava
Číslo účtu v IBAN: SK33 o2oo ooo0 ool2 2502 5254
(ďďej 1en rrp o s k y t o v a t e ľ*)

Pľi|emca: Obec KraJné
obecný úľad
Krajné 52,91 616 IftajnéSídlo:

V mene ktorého koná
štatutáľny zástupca: JUDr. Ján Konečník

a

IČo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v IBAN
(ďďej len rrp ľ íJ e m c a')

0031 1715
Prima Banka Slovensko, ä.S.
sKl1 5600 0000 0006 1838 1001

Finančná dotácia je určená a prísne účelovo viazarlä na zabezpečenie
potrieb a akcieschopnosti DHZO Matejovec

čt. I.

Úeet a predmet zmlurry

1. Učelom tejto zmlury je úprava zmlulmých podmienok, práv a povinností
zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej
poŽiaĺnej ochrany Slovenskej republilry (DPo SR).

2. Predmetom tejto zmluvy je zäviÁzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi
dotáciu v sume 3.ooo'oo Eur (slovom: Tritisíc eur) azáväzok príjemcu
pouŽit dotáciu v plnej vyške pre Dobrovoľný hasičslý zbor obce na
zabezpeéenie materiálno-technického rrybavenila DHZO, na osobné
ochtanné pÍacovné pľostľiedky pľe členov DHIZO, odbornú pľíprarnr
členov DIilzo a zabezpečenie senrisu _ opravlr a nákup náhradných
ďelov na hasičskú techniku a hasičské motoľové voziďlá,.



čt. n.

Podmienky použitia dotácie

1. Príjemca sa zaväzuje finančné prostriedky z ďotácíe pouäť na financovanie
podpory dobrovoľného hasičského zboru obce v sulade s celoploŠným
rozmiestnením síl a prostriedkov hasičských jednotiek na uzemi Slovenskej
republiky a s vyhláškami MV SR č. 30l2oL7 Z.z., č. 2oLl2oI5 Z.z., ktoťyĺni sa
mení a dopĺňa vyhláška MV SR c.6II/2006 Z. z. o hasičshých jednotkách.

2. Podmienky na poskytnutie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri
uplatňovaní, navrhovaní a schvďovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej
zúčtovanie upravuju ustanovenia zäkona č' 523l2oo4 Z.z. azákona č.
526l2OLO Z.z.

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

4. HJemca sa zaväzuie zabezpečiť spoluÍinancovanie z vlastných alebo iných
ako vereĺnÝch zdroiov vo vÝšLe naimeneí 57o z celkovei schválenei a
poskrrtnutei rozpočtovaneí dotácie poďh zaradenia do kategórie.

5. Príjemca sa zaväzuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne
zäväznýrni právnymi predpismi upravujucimi verejné obstaľávanie a berie na
vedomie svoje povinnosti vypývajuce zo zákonac.523l2oo4 Z.z.
Zárovei sa príjemca zaväzuje pri hospodárení s poslqrtnutou dotáciou
doďrŽiavať. všetky platné právne predpisy vzta}rujuce sa na hospodáľenie
s prostriedkamí zo štátneho rozpočtu.

6. Príjemca sa zaväzuje , zabezpečíť. maximálnu hospodárnosť, efektírrnosť a
účinnosť pouätia dotácie v súlade s učelovým 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 náLupu nesmie nákrrpná cena za jeden kus presiahnuť
sumu1.699'00€sDPH.

7. Poslqrtovateľ poukáže Íinančné prostriedky uvedené v Čt. I. bod 2. tejto
zmluvy bezhotovostným prevodom na účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto
zmluyy po nadobudnutí platnosti zmluvy, tj. po jej podpise oboma zmluvnými
stranami a doručení jedného originď vyhotovenia zĺnIuv7ĺ na adresu
poskytovateľa.

8. Poslqrtnutú účelovú dotáciu v zrnysle Č1. l te3'to zmluvy je prijímateľ oprávnený
použiť do 20. a.2o2o.

9. Písomné v5rtrčtovanie poslq1tnutej dotácie je príjemca povinný preďoŽit
poslq1tovateľovi do 31. 8. 2o2o. NepredloŽenie, resp. neskoršie preďoŽenie bude
považovarté za hrubé porušenie podmienok zmlur4y a príjemca bude poŽiadaný
o vrátenie celej poslqrtnutej dotácíe.

10. Príjemca poslqrtnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby
účtovníctvo bolo zrozumiteľné, správne, pre:ukárz;ateľné a úplĺré podľa ustanovení
$ 8 zákona č. 43L /2oo2 Z.z. o účtovníctve v zrleni neskorších predpisov.

11. Príjemca sa zaväzaje preďoäť pos\ytovateľovi v termíne podľa bodu 9. tohto
č1. vecné a Íinančné vyhodnotenie pos}qytnutej dotácie, za spľávnosť ktorého
zodpovedá štatutáľny orgán príjemcu.
Vo vyhodnotení podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu je príjemca povinný
uviesť /v tabuľke vyričtovaníe... l :
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a) číslo zmlurry o poslgrtnutí dotácie,
b) nélz;ov mesta resp. obce
c) názov DHZO, pre ktoqi bola dotácia určená
d) vyšku posk5rtnutej dotácie
e) rozpis pouä{ý_ch peňaŽných prostriedkov z dotácie, podľa dokladov o obstaranív členení podľa druhu a účelu výdavkov /poďIa metodického usmernenia -prílohyč. I/,
0 celkovú sumu pouätých Íinančných prostriedkov
gl vyšku prípadných vrátených peňazných prostriedkov z poslgrtrrutej dotácie,h) meno a tel. a mailoqi kontakť.r. o"ób,r, ktorá vyúčtovanĺe vyt<onjai) pečiatku a podpis štatutárneho zástupcu príjeňu

Vyúčtovanie v zmysle bodu 11. tohto článku zrnIuvy musí obsahovať:
A| originál vyplnenej, opečiatkovanej a podpísanej tabuľt<y "Vvúčtovanie dotácie

SR ktorúpríjemca obďrŽi spolu sozmluvou a je zverejnená aj na stránke www.dposr.sk v sekcii tlačivá. Priamov tabuľke štatutáľny zástupca príjemcu svojim podpisom potwdí formďnu avecnú správnosť vyričtovania. V tabuľke sa uvedeníe i miesto, kde sa origináĺydokladov súvisiace s poslgrtnu tou dotáciou u príjemcu nach áďzaji
B| prílohou ryššieuvedenej tabuľlqr sú všetlry čitateľné fotokópie dokladovpľeukazujúce pouätie dotácie /náLkup ĺebo-aoEiiltuŽby/, áto sĺ: daňovédoklady - faktúry s náleŽitosťami poáľ" $ 7I zdkona č. zzá'1zoó+ Z. z. od,arliz pnďanej hodnoty v znení nesŕoršíc}l predpisov a pečiatkou dodávateľa,objednávky, dodacie listy, qfpisy z ban^kovc'ho učtu o prijatí dotácie, ovýberoch, o bezhotovostných 

_ 
platbách faktúr, príjmové pok1adničnédoklady,výdavkové pokladničný d9klady, pokladnibne'tĹrqy zelektronic\ýchpokladní, doklady od kuriéra pri dodávk.äľ' ''. dobierku 

" 
poá.

L2' Kontrolu dodržania rozsatru, účelu a podmienok dohodnutých v zmluveo poskytĺrutí dotácie, ako aj spľávnosť v5účtovania a vecnej reďizácíe súoprávnení vykonať zamestnanci DPo SR a zamestnanci Úradu kontroty MV SR.Príjemca sa zaväzuje umoŽrriť zamestnancom poslgrtovateľa a zamestnancom UKMV SR qýkon tejto kontroly.

13' _ Príjemca je povinný bezodkladne wátiť poslqrtovateľovi dotáciu, ďebo jej časť,ktorá nebola pouätä na účel dohodnu!ý v Čt' l. tejto zmlu"y 
" 
tyJ, Že:a| povinnosl príjemcu vrátiť dotáciu 

"" "'tul'r'.;e 
aj na prípad, ak poslqrtovateľzistí túto skutočnosť- z pred7oŽen1rch dokladov (vyúótovanĺ4 .ĺ, á*y"i. ói: il, ;;;11 písm' A) a B) tejto zmluvy. Povinnosť sa ,r"t.h.'3" na waten"ie takej vyškvprostriedkov, ktorú qyčísli poslgrtovateľ z dôvodu nedodr žanía ustaÍrovení tejtozmluvy. Príjemca' je povinný vrátiť tieto f,rnančné prostriedky nq|neskôr do 5-tich kďendárnych dní odo dňa oznámenia _ uýmv na vrátenie neoprávnenéhopouätia prostriedkov od poskytovateľa zaslanej na mailový t ontatt uvedený

v tabuľke vyičtovanie;
bl príjemca'je povinný vrátiť pos\rtovateľovi qj tú časť prostriedkov, ktorúne''yčerpď do výšlry poslqrtnutej dotácie po dorátanĺ pävinného min. 5o/ospoluÍinancovania. Príjemca je povinný wátiť tieto frnančné prostriedky
najneskôr do S-tich kalendáľnycľr dní oáo dňa určeného na pouŽitie dotácie
v zmysle Čt' ľ bodu 8 tejto zmluvy, tj. vnátíť nerryčerpanú čast dotácie do 5.9.20.20.

14. Prostriedky z dotäcie, ktoréje príjemca povinný vrátiť poslqrtovateľovi podľabodu 13. tohto článku zmhuvy budú poukázané na účetposlqrtovateľa č. sK330200 0000 0012 25A2 5254, ako variabilrý symbol sa použije číslo zmluvy,konštantný symbol 0558. Zároveň príjemca dotácie zašle poslqrtovateľoví DPo sR
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15. Nedodržanie zmlurrne dohodnutých podmienok sa bude považovat za
porušenie finančnej disciplíny a bude poďiehať sankciám.

čt. rrr.
Zäveteéné ustanovenia

Právne pomery neupravené touto zmluvou sa ríadia príslušnými ustanoveniami
občianskeho zákonníka.

2. Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch rormopisoch, z ktorych jeden dostane príjemca
(mesto resp. obec) a jeden poskytovateľ (DPo SR).

3. Zlmluvné strany berú na vedomie zdkonné povinnosti lyplyvajúce z ustanovenia $
47a a nasl. občianskeho zákonníka v platnom zneni a S 5a zákona č. 2LI l2ooo
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zĺnet1e a doplnení niektorych
zákonov (zdkon o slobode informácií| v zneni neskorších predpisov.

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

5. Zm|lrva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zrzerejnenia na webovej
stránke príjemcu.

Zlml:uvné strany vyhlasujú, Že sí zmluvu prečítďi, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu jubez qýhrad podpisujú.

lzVtat ĺ y 0 .lalo
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V Bratislave, dňa

Dobrovoľn á poäarna ochrana SR

Llr'

ise k

dňa

Mesto/ Obec*

pečiatka

Štatutárny zástupca
čitateľné a priezvisko:

podpis

V

-J-
Vendelín th

generálny DPO SR
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*Nehodiace sa prečiaľknite


