
ZIľILĺI|IA č. 32o o2o2

o posklÉnutí dotác7e z prostľiedkov Dobľovol'neJ požiarnej ochľany
SlovenskeJ republik5r uzatvoľená v zmysle s 51 občlanskeho zákonníka

(ďaleJ len rrzmluvac)

Účastníci zmluug:

Posk5Éovateľ: Dobrovol'ná požiaľna ochrana SR
Sídlo: Kutuzovoval7, 831 03 Bratislava 3
V mene ktorého koná: Vendelín Horváth

lČo: 3"ľr"iľ#'"sekretár 
DPo SR

DIČ: 2o2o878gg2
Bankové spojenie: VUB, a.s., Bratislava
Číslo účtu v IBAN: SK33 o2oo oooo ooL2 2502 5254
(ďďej len rrp o s k y t o v a t e ľc)

PríJemca: obec KraJné
obecný úľad
Krajné 52,91 616 lGajné

a

Sídlo:
V mene ktorého koná
Štatutárny zástupca:

IČo:
Bankové spojenie:
Čĺslo účtu v IBAN
(ďďejlenopríJemca'3)

JUDr. Ján Konečník

0031 17L5
Prima Banka Slovensko, ä.S.
sKl1 5600 0000 0006 1838 1001

Finančná dotácia je určená a prísne účelovo viazarlána zabezpečenie
potrieb a akcieschopnosti DHZO l&ajné

čt. I.

Úeet a predmet zmlurry

1. Učelom tejto zmluvy je úprava zmlurnrých podmienok, práv a povinností
zmluvných strán pri poslq4tnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej
poŽiaĺnej ochrany Slovenskej republilry (DPo SR).

2. Predmetom tejto zrrrluvy je záväzok poslq1tovateľa poslqrtnúť príjemcovi
dotáciu v sume 3.ooo'oo Eur (slovom: Tritisíc euľ) azáväzok prijemcu
pouŽít dotáciu v plnej rryške pre Dobrovoľný hasičslý zbor obce na
zabezpeč'enie materiálno-technického rrybavenia DHZO, na osobné
ochranné pracovné pľostriedk5l pľe členov DIíIZ0, odbornú príprarnr
členov DÍíílzo a zabezpečenie senrisu _ opľalry a nákup náhľadných
ďelov na hasičskri techniku a hasičské motorové voziďá.



čt. rr.

Podmienk5l použitia dotácie

1. Príjemca sa zaviizuje Íinančné prostriedky z dotäcíe použiť na financovanie
podpory dobrovoľného hasičského zboru obce v súlade s celoplošným
rozmiestnením síl a prostriedkov hasičských jednotiek na uzeni Slovenskej
republilry a s vyhláŠkami MV SR č. 30l2oL7 Z.z., č. 2oIl2oI5 Z.z., kto$ĺní sa
mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 611 l2006 Z. z. o hasičslých jednotkách.

2. Podmienlry na poskytnutie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pľi
uplatňovaní, navrhovaní a schvďovaní dotácie, kontrolu pouŽitia dotácie a jej
zúčtovanie upravuju ustanovenia zäkona č. 523l2oo4 Z.z. azäkona č.
526/2OIO Z.z.

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

4. Prííemca sa zaväzuíe zabezpečiť spoluÍinancovanie z vlastných alebo inÝch
ako vereinÝch zdroiov vo rŕške naĺmenei 5olo z celkovei schrnálenei a
poskrrtnutei rozpočtovaneí dotácie podl'a zaradenia do kategórie.

5. Príjemca sa zaväzuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne
záväzrlýrni právnymi predpismi upravujucimi verejné obstarávanie a berie na
vedomie svoje povinnosti vyp|ýwajúce zo zákonač,.523l2oo4 Z.z.
Zároveň sa príjemca zavä"zuje pri hospodárení s poslqrtnutou dotáciou
dodržiavať všetky platné právne predpisy vztahujúce sa na hospodárenie
s prostríedkami zo štátneho rozpočtu.

6. Príjemca sa zaviÄzuje 'zabezpečít maximálnu hospodárnosť, efektírrnosť a
účinnosť pouätia dotácíe v súlade s úče1oým 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€sDPH.

7. Poslgrtovateľ po:ukáŽe Íinančné prostriedky uvedené v Čt. I. bod 2. tejto
zmluvy bezhotovostným prevodom na účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto
zmIuvy po nadobudnutí platnosti zmluvy, tj' po jej podpise oboma zmluvnými
stranami a doručení jedného originál vyhotovenia zmluvy na adresu
pos\rtovateľa.

8. Poslqptnutú učelovu dotáciu v zmysle Čt. I teito zmhuvy je pľijímateľ oprávnený
použiť do 2o. a.2o2o.

9. Písomné qničtovanie poslqrtnutej dotácie je príjemca povinný preďoäť
pos\rtovateľovi do 31. 8. 2o2o. Nepredloženie, resp. neskoršie predloŽenie bude
povaŽovaĺté za hrubé porušenie podmienok zmlury a pľíjemca bude poäadaný
o vrátenie celej poslcytnutej dotácíe.

10. Príjemca poskytnutú dotáciu eviduje v účtorrníctve osobitne tak, aby
účtormíctvo bolo zronlmiteľné, spľávne, preukázateľné a uplné podľa ustanovení
$ 8 zákona č. 43I /2oo2 Z.z. o účtovníctve v zneni neskorších predpisov.

11. Príjemca sa zaväzuje preďoäť poskytovateľovi v termíne podľa bodu 9. tohto
č1. vecné a Íinančné vyhodnotenie poslgrtnutej dotácie, za správnosť ktorého
zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.
Vo vyhodnotení podpísanom štatutárn5rm orgánom príjemcu je príjemca povinný
uviesť /v tabuľke vyrčtovanie'.. / :
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a) číslo zmluvy o poslq1tnutí dotácie,
b) nérzov mesta resp. obce
c) názov DHZ}, pre ktorý bola dotácia určená
d) vyšku pos\rtnutej dotácie
e) rozpís pouätých peňažných prostriedkov z dotácie, podľa dokladov o obstaraní

v členení podľa druhu a účelu výdavkov /podľa metodického usmernenia -
prílohy č. I/,

f) celkovú sumu pouätých Íinančných prostriedkov
g) vyšku prípadných vrátených peŤl'aŽných prostriedkov z poslqrtrrutej dotácie,
h) meno a tel. a mďlový kontak[ na osobu, ktorá vyúčtovanie vykonďa
i) pečiatku a podpis štatutárneho zástupcu príjemcu

Vyúčtovanie v zmysle bodu 11. tohto článku zmluvy musí obsahovať:
A| originál vyplnenej, opečíatkovanej a podpísanej tabuľky "Vvúčtovanie dotácie

poslrvtnutei z prostriedkov DPo SR pre rok 2o2O". ktoru príjemca otrt'"ĺ spĺu so
zmluvou a je arcrejnená aj na stránke www.dposr.sk v sekcii tlačivá. 

-Pľiamo

v tabuľke Štatutárny zástupca príjemcu svojim podpisom potvľdí formá]nu a
vecnú správnosť v5ručtovania. V tabuľke sa uvedenie í miesto, kde sa originály
dokladov súvisiace s poslgrtnutou dotáciou u príjemcu nachádza1u.

B| prílohou lyŠšieuvedenej tabuľky su všetky čitateľné fotokópie dokladov
preukazujúce pouätie dotácie /náLkup ďebo dodanie stuŽby/, ako sú: daňové
doklady - faktúry s náĺežitosťami podľa $ 7L zákona č. 222/2oo4 Z. z. o d'arli
z pridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov a pečiatkou dodávateľa,
objednávky, dodacie listy, qfpisy z bankového účtu o prijatí dotácie, o
výberoch, o bezhotovostných platbách faktúr, príjmové pokladničné
doklady, výdavkové pokladničné doklady, pokladničné blolqy z elektroniclqých
pokladní, doklady od kuriéra pri dodávkach na dobierku a pod.

Ĺ2. Kontrolu dodrŽania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve
o poslqrtnutí dotácie, ako aj správnosť vyričtovania a vecnej rea]lzácie sú
oprávnení ''ykonať zamestnanci DPo SR a zamestnanci Uradu kontroly MV sR.
Príjemca sa zaväzuje umoŽniť zamestnancom poslgrtovateľa a zamestnancom ÚK
MV SR qýkon tejto kontroly.

13. Príjemca je povinný bezodkladne vrátiť p_oslqrtovateľovi dotáciu, ďebo jej časť,
ktorá nebola pouätá na účel dohodnuQý v Čl. l. tejto zmluvy s tým, že:
a| povinnosť príjemcu vrátiť dotáciu sa vzťahuje aj na prípad, ak poslqrtovateľ
zistí túto skutočnosť. z preďoŽených dokladov (vyrlčtovania) v zmysle Čl. u, bod
11 písm. A) a B) tejto zmluvy. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej vyŠhy
prostriedkov, ktorú vyčísli pos\rtovateľ z dôvodu nedodržania ustanovení tejtô
zmluvy. ffiemca je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky najneskôr do 5-
tich kďendárnych dní odo dňa oznámenia - výny na vráteníe néoprávneného
pouätia prostľiedkov od poslqrtovateľa zaslanej na mailoqý kontakt uvedený
v tabuľke vničtovanie;
bl príjemca je povinný vrátiť poslqrtovateľovi aj tú časť prostriedkov, ktorú
neryčerpď do ýšky poskytnutej dotácie po dorátaní povinného min. 5%
spolufinancovania. Príjemca je povinný wátiť tieto Íinančné prostriedky
najneskôl do S-tich kďendáľnych dní odo dňa určeného na pouätíe dotácié
v zmysle Čt. u bodu 8 tejto zmluvy, tj. vrátit nerryčerpanú časi dotácie do 5.
9.20.20.

14. Prostriedlry z dotácíe, ktoré je príjemca povinný vrátiť poslqrtovateľovi podľa
bodu 13. tohto článku zmIuvy budú poukázarlé na účet poslqrtovateľa č. SK33
0200 0000 oo12 2502 5254, ako variabilný symbol sa pouäje číslo zmluvy,
konštantný symbol 0558' Záĺoveň príjemca dotácie zaŠle pos\rtovateľovi DPo SŔ
avízo o platbe na mďl: sekľetariat-sotakova(Edposr'sk
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15. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude povaŽovaÍ. za
porušenie frnančnej disciplíny a bude poďiehať sankciám.

čt. rn.
Zävereéné ustanovenia

Právne pomery neupravené touto zmluvou sa riadia príslušn;imi ustanoveniami
občianskeho zákonníka.

2. Täto zmluva je lyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoqých jeden dostane prijemca
(mesto resp. obec) a jeden poslrytovateľ (DPo SR).

3. Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti lyplývajúce z ustanovenia $
47a a nasl. občianskeho zákonníka v platnom zneni a S 5a zakona c. 2lL/2ooo
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmeÍae a doplnení niektoqých
zäkonov (zdkon o slobode informácií| v znení neskoľších predpisov.

4. obsah tejto zmluvy je moŽné meniť ďebo dop1ňať len po vzájomnej dohode
obidvoch zmlulrných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov
podpísaných štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmIuvy

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

6 Zlĺn(lovné strany ryhlasujú, ž'e sí zmluvu prečítďi, jej obsahu porozumelí a na
znak súhlasu }ubez qýhrad podpisujú.

V Bratislave, dňa v ..KT]./.!.(......., aĺu

Mesto/ Obec*

pečiatka

// 3, lo!-o

5ekreŤĺriút

D obrovoľn á pottarĺ:'a ochrana SR

V
generálny sekretáľ DPO SR

Štatutárny zástu
čitateľné a

podpis:
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*Nehodiace sa pľečiaľknite


