Z]!fiL|JIIA é. 322 0989
o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoťnej požiarnej ochrany
Slovenskej republi§ uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
(d'alej len ,zmluva*l
Účastníci zmluug:

Pos§tovateť:
Sídlo:
v mene ktorého koná:

Dobrovoťná, požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17 , 831 03 Bratislava 3
pavol ceťuch
prezident DPO SR

Ičo:
DIČ:

ool77474
2020878992
VÚB, a.s., Bratislava
SK33 0200 0000 ool2 2502 5254

Bankové spojenie:
Čísloúčtuv IBAN:
(ďalej len,,p o s k y t o v a t e r")
a

Príjemca:

Obec Slovenská llupča
Obecný úrad
Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská llupča

Sídlo:

v mene ktorého koná
štatutárny

Ičo:

zástupca:

Mgr. Roland Lamper

Bankové spojenie:
Čísloúčtuv IBAN
(ďalej len,,p r í j e m c a')

00313823
Prima banka Slovensko, a.s.
SK07 5600 0000 ool2 01,62 5001

Finančná dotácia je určená a prísne účelovovíazaná na zabezpeeeniJ
potrieb a akcieschopnosti DHZO Slovenská l1upča

čt. t.
Úeet a predmet zmluvy

1. Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností
zmluvných strán pri poslrytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoťnej
požíarnejochrany Slovenskej republiky (DPO SR).

2.

Predmetom tejto zmluvy je záviázok poslrytovateťa poskytnúťpríjemcovi
dotáciu v §ume 3.0OO'OO Eur (slovom: Tritisíc eur) a závázok príjemcu
použiťdotáciu v plnej qýške pre Dobrovoťný hasičslry zbor obce na
zabezpeéenie materiálno-technického rrybavenla DIí;ZOr [8 osobné
ochranné pracovné prostried§ pre ělenov DHZO, odbornú prípravrr
členov DIilZO a zabezpečenie senrisu _ opraqy a nákup náhradných
dielov na hasiěskú techniku a hasiěské motorové voziďlá.

čt. n.
Podmtenky použitia dotácie
1.

Príjemca sa zavázuje íinančnéprostriedW z dotácie pouáť na financovanie
podpory dobrovoťného hasičskéhozbonl obce v súlade s celoplošným
rozmiestnením síl a prostriedkov hasičských jednotiek na :úzerrri Slovenskej
republilry a s vyhláškami MV SR č. 30l2OI7 Z.z., č. 2OIl2OI5 Z.z., ktorými sa
mení a dopiňa vyhláška MV SR č.6IL/2006 Z. z. o hasičsdých jednotkách.

na poskytnuťe dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri
uplatňovaní, navrhovaní a schvďovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej
zúčtovanieupravujú ustanovenia zákona č. 523l2OO4 Z.z. azákona č.
526l2OIO Z.z.

2. Podmienlqy

3. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú vČ1. I. bod 2. tejto zmluvy bez výhrad aza
podmienok uvedených v tejto zmluve.

4. príiemca sa zavázule zabezpeěiť spoluíinancorranie z vlastnÝch alebo inÝch
ako vereinÝch zdroiov vo rnýške naimenei 57o z celkovei schválenei a
poskrrtnutei rozpoětovanei dotácie podl'a zaradenia do kategórie.

5.

Pdjemca sa zaváa$e pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne
záváznými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie a berie na
vedomie svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 523l2OO4 Z.z.
Zároveň sa pdjemca zavázuje pri hospodárení s poslqrtnutou dotáciou
dodržiavaťvšetky platné právne predpisy vzťahujúcesa na hospodárenie
s prostriedkami zo štátneho rozpočtu,

6. Príjemca sa zavázuje zabezpečit maximálnu hospodárnosť,

efektívnosť a
účinnosťpouáťa dotácie v súlade s účelovýmurčenímuvedeným v č1. L ods. 2
a v č1. II. odst. 1 tejto zmluvy, Dotácia Je určená na bežnévýdavky a pri JeJ
použití- zabezpeěení nákupu nesmie nákupná cena za Jeden kus presiahnuť

sumu 1.699,00€sDPH.

7. Poslqrtovatel poukáže finančnéprostriedky uvedené v Čt. I. bod 2. tejto
zmluvy bezhotovostným prevodom na účetpríjemcu uvedený v záhlaví Jejto
zrnlurry po nadobudnutí platnosti zmluvy, tj. po jej podpise oboma zmluvnými
stranami a doručeníjedného originá vyhotovenia zmluvy na adresu
poslqrtovatela.

8.

Poslgrtnutú účelovúdotáciu v zmysle Čt.t te3to zmluvy je prijímatel oprávnený
použiťdo 2O. 8.2022.

9. Písomnéqrtrčtovanie poskytrrutej dotácie je príjemca povinný

predloáť
poslqrtovatelovi do 3r. 8. 2022. Nepredloženie, resp. neskoršie predloženie bude
považovanéza hrubé porušenie podmienok zmluvy a príjemca bude poáadarý
o vrátenie celej poslqrtnutej dotácie.

10. Príjemca poskytnutú dotáciu eviduje v účtovníctveosobitne tak,

aby
účtovníctvobolo zrozumiteťné, správne, preukázateíné a úplnépodťa ustanovení
§ 8 zákona č,431/2OO2 Z.z. o účtovníctvevzttet:rí neskorších predpisov.

11.

Pdjemca sa zavázllje predloáť poslrytovatelovi v termíne podťa bodu 9. tohto
č1. vecné a finančnévyhodnotenie poslcytnutej dotácie, za správnosť ktorého
zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.
Vo vyhodnotení podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu je pdjemca povinný
uviesť /v tabulke vyúčtovanie...l
:
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a) číslozmluvy o poskytnutí dotácie,
b) názov mesta resp. obce

c)
d)
e)

názov DHZO, pre ktory bola dotácia určená
výšku poskytnutej dotácie
rózpis použitých peňažnýďn prostriedkov z dotácie, podla dokladov o obstaraní
v eĚnení podťa druhu a účeluvýdavkov /podla metodického usmernenia -

pdlohy č. Il,
celkovú sumu pouátých finančných prostriedkov
g) ..yšku prípadných vrátených peňažných prostriedkov z poskytnutej dotácie,
h) meno a tel. a mailový kontakt na osobu,.ktorá vytičtovanie vykonala
i) pečiatku a podpis štatutárneho zástupcu príjemcu

f)

článku zmluvy musí obsahovať:
A| originál vyplnenej, opečiatkovanej a podpísanej tabuťky "Vvúčtovaniedotácie
poskvtnutei z prostriedkov DPO SR pre rok 2022". ktorú príjemca obdrži spolu so
7áiu,uo., a je merejnená aj na stránke www.dposr.sk v sekcii tlačivá. Priamo
v tabulke štatutárny zástupca príjemcu svojim podpisom potvrdí formálnu a
vecnú správnosť vyúčtovania.V tabulke sa uvedenie i miesto, kde sa originálY
dokladov súvisiace s poskytnutou dotáciou u príjemcu nachádzajú.
B|' prílohou vyššieuvedenej tabutky sú všetky čitateínéfotokópie dokladov
preukazujúce použitie dotácie /náLkup alebo dodanie služby/, ako sÚ: daňové
áoklady - rar<tury s náležitosťami podťa § 7I zdkona č. 222l2OO4 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znerr. neskoršíchpredpisov a pečiatkou dodávatefa,
ob.l"drrarrky, dodacie listy, výpisy z bankového účtuo prijatí dotácie, o
výberoch, o bezhotovostných platbách faktúr, príjmovépokladniČné
doklady, qýdavkové pokladničnédoklady, pokladničnébloky z elektronických
pokladní, doklady od kuriéra pri dodávkach na dobierku a pod.
Vyúčtovaniev zmysle bodu

1

1. tohto

dodržania rozsahu, účelua podmienok dohodnutých v zmluve
o poslrytnutí dotácie, ako aj správnosť vytičtovania , a vecnej reďízácíe sú
oprávrrení vykonať zamestnanci DPO SR a zamestnanci Úradu kontroly MV SR..
Príjemca sa zavázuje umožniťzamestnancom poslqytovateťa a zamestnancom UK
MV SR výkon tejto kontroly.

L2. Kontrolu

_

13.

Príjemca je povinný bezodkladne vrátiť poskytovateíovi dotáciu, alebo jej -Časť,
ktorá]nebola použitá na účeldohodnutý v Č1. t. tejto zmluvy s tým, že:
a| povinnost prijémcu vrátiť dotáciu sa vzťahuje aj na prípad, ak poskytovatel
zisti trito skut-oenosť z predložených dokladov (vyričtovania) v zmysle Č1. II, bod
11 písm. A) a B) tejto zmluvy. Povinnosť sa vziahuje na vrátenie takej vÝŠkv
p.oŠt.iedkov, ktorú vyčísliposkytovateť z dóvodu nedodržania ustanovení tejto
Žmlur,y. Príjemca je povinný vrátiť tieto íinančnéprostriedky najneskór do 5tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia - wnv na vrátenie neoprávneného
pouátia prostriedkov od poskytovatela zaslanej na mailoqý kontakt uvedený
v tabulke vyúčtovanie;

b|

pdjemca je povinný vrátiť poskytovatelovi aj tú časťprostriedkov, ktorú
ner,yčerpal do výšky poskytnutej dotácie po dorátaní povinného min. 5o/o
spolufinancovania. Príjemca je povinný vrátiť tieto íinančnéprostriedlry
najneskór do S-tich kalendárnych dní odo dňa určenéhona použitie dotácie
v zmysle čt. n bodu 8 tejto zm\uvy, tj. vfátiť nerryčerpanúěasť dotácie do

5.9.2022.

14.

Prostriedky z dotácie, ktoré je pdjemca povinný vrátiť poslqrtovateťovi podla
bodu 13. tohto článku zmlury budú poukázané na účetposlqltovatela Č.SK33
o2OO O0O0 ool2 2502 5254, ako variabilný symbol sa použije ČÍslozrnluvy,
konštantný symbol 0558. ZároveÁ príjemca dotácie zašle poslqltovatelovi DPO SR
avízo o platbe na mail: sekretariat-sotakova@dposr.sk

Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude povaŽovat za
porušenie finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám.

15.

čt. rrr.

závereénéustanovenia
1.

Právne pomery neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnýmiustanoveniami
občianskeho zákonníka.

2.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopiso ch, zL<toých jeden dostane príjemca
(mesto resp. obec) a jeden poslqltovatel (DPO SR).

3.

Zmluvné strany berú na vedomie zétkonné povinnosti vyp\ivajúce z ustanovenia §
47a a nas|. Občianskeho zá:konníka v platnom zrtení a § 5a zákor:^a č.2II|2OOO
Z. z. o slobodnom pdstupe k informáciám a o zmeíae a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v zrrení neskorších predpisov.

4.

obsah tejto zrnluvy je možnémeniť ďebo doplnať len po vzájomnej dohode
obidvoch zmluvných strán, a to formou očíslovanýchpísomných dodatkov
podpísaných štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budú
neoddelitelnou súčasťoutejto zrnluvy

b.

Zm\uva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch
zrnluvných strán a účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej
stránke príjemcu.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú.
l
V Bratislave, dňa

L

06. 2022

Dobrovoťn á požiarna ochrana SR

v

J.!!!;.!,-y.|.:.t..,..., dňa .."!!..?.,.(.

Mesto/ Obec"

h 7Z

