3760
z]!úLIívAé. 322 0989
o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoťnej poŽiarnej ochranY
Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Oběianskeho zákonníka
(ďalej len ,zmluva"|
Účastníci zmluug:

Dobrovotaá požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17 , 831 03 Bratislava 3
pavol ceťuch
prezídent DPO SR
ool77474
2o2o878992
VÚB, a.s., Bratislava
SK33 0200 0000 ool2 2502 5254

Poskytovateť:

Sídlo:
v mene ktorého koná:

Ičo:
DIČ:

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

Obec Slovenská llupěa
Obecný úrad
Nám. SNP 13, 976 13 Slovenská Ilupča

Príjemca:
Sídlo:
v mene ktorého koná
štatutárny zástupca:

Mgr. Roland Lamper
,

tčo:

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

003 13823

Prima banka Slovensko, a.s.
SKo7 5600 0000 ool20162 5001

Finančná dotácia je určená a prísne účelovovíazaná na zabezp"e.rrř
potrieb a akcieschopnosti DHZO Slovenská l1,upča

čt. I.
Úeet a predmet zmlutry

je

úprava zmluvných podmienok, práv a povinností
zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoťnej
požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR).

1. Účelom tejto zmluvy

2.

predmetom tejto zmluvy je záviÁzok poslrytovateťa poslrytnúť príjemcovi
dotáciu v §ume 3.0OO'OO Eur (slovorn: Tritisíc eur) a závázok príjemcu
použiťdotáciu v plnej výške pre Dobrovoťný hasičslry zbor obce na
zabezpeéenie materiálno-technického rrybavenia DHZO, D8 osobné
ochranné pracovné prostried§ pre ělenov DHZO, odbornú príprarnr
členov DIďiZO a zabezpečenle senrisu - opralry a nákup náhradných
dielov na hasičskri techniku a hasiěské motorové vozidlá.

čt. rr.
Podmtenky použttta dotácle
1.

Príjemca sa zavázaje finarrčnéprostriedky z dotácie použiťna financovanie
podpory dobrovoínéhohasičskéhozboru obce v súlade s celoplošným
rozmiestnením síl a prostriedkov hasičs\ých jednotiek na izemí Slovenskej
republiky a s vyhláškami MV SR č. 30/2OI7 Z.z., č. 2OI/2OI5 Z.z., ktorými sa
mení a doplňa rryhláška MV SR č. 61 1 /2006 Z. z. o hasičslqých jednotkách.

2. Podmienky na poskytnuťe dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri
uplatňovaní, nawhovaní a schvďovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie ajej

zúčtovanieupravujú ustanovenia zákona
526/2OIO Z.z.

č. 523/2OO4 Z.z. azákona

3. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v Čl.l. bod 2. tejto zmluvy bez výbrad
podmienok uvedených v tejto zmluve.

č.

a za

4. príiemca sa zavázuie zabezpečiťspoluíinancovanie z vlastnÝch alebo inÝch
ako vereinÝch zdrolov vo vÝške naimenei 57o z celkovei schválenei a
poskrrtnutei rozoočtovanei dotácie podl'a zaradenia do kategórie.

5.

Príjemca sa zavázaje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne
záváznýrni právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie a berie na
vedomie svoje povinnosti vyplývajúce ?,o zákona č. 523l2OO4 Z.z.
Zárovei sa príjemca zavázuje pri hospodárení s poslgrtnutou dotáciou
dodržiavaťvšetlry platné právne predpisy vzťahujúcesa na hospodárenie
s prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

6. Príjemca sa zaváalje zabezpečil maximálnu hospodárnosť,

efektívnosť a
účinnosťpouátia dotácie v súlade s účelovýmtrrčenímuvedeným v č1. I. 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 1.699100€sDPH.

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

8.

Poslq,.tnutú účelovúdotáciu v zmysle Čt.I te.lto zrrrluvy je prijimatel oprávnený
použlťdo 2O. 8.2022.

9. Písomnévytičtovanie pos}grtnutej dotácie je pújemca povinný

predloáť
poslqrtovatelovi do 31. 8. 2022. Nepredloženie, resp. neskoršie predloženie bude
považovartéza hrubé porušenie podmienok zmluvy a príjemca bude poňadaný
o vrátenie celej poslqrtrrutej dotácie.

10. Príjemca poskytnutú dotáciu eviduje v účtovníctveosobitne tak,

aby
podla
ustanovení
účtovníctvobolo zroaemítelné,správne, preukázateíné a úplné
§ 8 zákona č. 43I l2OO2 Z.z. o účtovnictvev zneni neskorších predpisov.

11.

Príjemca sa zavázuje predloáť poslrytovateťovi v termíne podla bodu 9. tohto
č1. vecné a finančnévyhodnotenie poslqrtnutej dotácie, za správnosť ktorého
zodpovedá štatutárny orgán pdjemcu.
Vo vyhodnotení podpísanom štatutárn5rm orgánom príjemcu je pdjemca povinný
uviesť /v tabuťke vyúčtovaníe...l
:

číslozmluvy o poskytnutí dotácie,
b) názov mesta resp. obce
c) názov DHZO, pre ktory bola dotácia určená
d) výšku poskytnutej dotácie
e) rózpis po.rŽitl7ch peňažných prostriedkov z dotácie, podla dokladov o obstaraní
v eieneni poáť. áruhu a účelurrýdavkov lpodia metodického usmernenia prílohy č. Il,
0 celkovú sumu pouátých íinančnýchprostriedkov
g) vyšku prípadných vrátených peňažných prostriedkov z poslrytnutej dotácie,
h) meno a tel. a mailový kontakt na osobu,.ktorá vyričtovanie vykonala
i) pečiatku a podpis štatutárneho zástupcu príjemcu
a)

Vyúčtovaniev zmysle bodu 11. tohto článku zmluvy musí obsahovať:
A) originál ,,ryplnenej, opečiatkovanej a podpísanej tabulky "Vvúčtovaniedotácie
poskvtnutěi z prostriedkov DPO SR pre rok 2022". ktorú pdjemca obdržíspolu so
aj na stránke www.dposr.sk v sekcii tlačivá. Priamo
ffinená
v tabuťke štatutárny zástupca príjemcu svojim podpisom potvrdí formánu a
vecnú správnosť ,.yúčtorrarria.V tabuíke sa uvedenie i miesto, kde sa originálY
dokladov súvisiace s poskytnutou dotáciou u pdjemcu nachádzajú.
B) prílohog vyššieuvedenej tabuflry sú všetky čitatelnéfotokópie dokladov
preukazujúce použitie dotácie /náLkup alebo dodanie služby/, ako sÚ: daňové
áoklady -- faktúry s náležitosťami podťa § 7I zákona č. 222l2OO4 Z- z. o dani

pridanej hodnoty v znení neskoršíchpredpisov a pečiatkou dodávateťa,
z bankového účtuo prijatí dotácie, o
ou3"a.ra,ni.y,
-o dodaóie tsty, výpisy
bezhotovostných platbách faktúr, príjmovépokladniČné
vyteroch,
dbklady, výdavkové pokladničnédoklady, pokladničnébloky z elektroniclqých
z

pokladní, doklady od kuriéra pri dodávkach na dobierku a pod,

ďodržania rozsahu, účelua podmienok dohodnutých v zmluve
o poskytnutí dotácie, ako aj správnosť vytičtovania a vecnej reďízácíe sú
oprávnení vykonať zamestnanci DPO SR a zamestnanci Úradu kontrolY MV SR.__,
piijemca sa zavázuje umožniťzamestnancom pos}qytovateTa a zamestnancom UK
MV SR výkon tejto kontroly.

12. Kontrolu

13.

príjemca je povinný bezodkladne vrátiť p_oskytovateťovi dotáciu, ďebo jej -Časť,
ktorá:nebolá póuátá na účeldohodnutý v čt. t. tejto zmluvy s tým, že:
at povinnost prijémcu vrátiť dotáciu sa vzťahuje aj na prípad, ak poslqatovatel
zisti tuto skuttenosť z pred\ožených dokladov (vytlčtovania) v zmysle Č1. II, bod
11 písm. A) a B) tejto zmluvy. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej lÝŠ}ry
p.o"t.i.dkov, ktorú r,yčísliposkytovatel z dóvodu nedodržania ustanovení tejto
)mluvy. Príjemca je povinný vrátiť tieto íinančnéprostriedky najneskór do 5tich kalendáLrnych dní odo dňa oznatnenia - úmv na vrátenie neoprávneného
použitia prostriedkov od poskytovatela zaslanej na mailový kontakt uvedený
v tabulke vyúčtovanie;
b) pdjemca je povinný vrátiť poskytovateťovi aj tú časťprostriedkov, ktorú

nevýčeipal do qýšky poskytnutej dotácie po dorátaní povinného min. 5%
spoiufinancovania. Príjemca je povinný vrátiť tieto íinančnéprostriedky
najneskór do S-tich kďendárnych dní odo dňa určenéhona použitie dotácie
v zmysle čt. tt bodu 8 tejto zrn\uvy, tj. vrátiť nerryěerpanú ěasť dotácie do

5.9.2022,

L4.

prostried,ky z d,otácíe, ktoré je pdjemca povinný vrátiť poskytovateťovi Podla
bodu 13. tohto článku zmlur,y budú poukázané na účetposlqrtovatela Č.SK33
O2oo O0oo oo|2 2502 5254, ako variabilný symbol sa pouŽije ČÍslozmluvy,
konštantný symbol 0558. Zárovei príjemca dotácie zašIe poskytovatelovi DPO SR
avizo 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. m.
závereéaé ustanovenia
1.

Právne pomery neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnýmiustanoveniami
občianskeho zákonníka.

2.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zktoých jeden dostane príjemca
(mesto resp. obec) a jeden poskýovateť (DPO SR).

3.

Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti vypllývajuce z ustanovenia

§

47a a nasl. Občianskeho zá]<onníka v platnom znení a § 5a zákona č. 2II |2OOO
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmeíIe a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni neskorších predpisov.

4.

obsah tejto zmluvy je rnožnémeniť alebo dopinať len po vzájomnej dohode
obidvoch zmluvných strán, a to formou očíslovanýchpísomných dodatkov
podpisaných štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budú
neoddeliteťnou súčasťoutejto zmluvy

b.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosťdňom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej
stránke príjemcu.

6.

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

06. 20n

Dobrovoln á požíarnaochrana SR

v

J.!y.t;.!,'!.|.I.t......., dňa ...!!..?.,.{ Zo

ZZ

Mesto/ Obec*
pečiatka

p&o\í&ru"n
prezident DPO SR

štatutárny zástupca
čitatelnémeno a priezvisko:

H4* fuLnul

fu?e

*Nehodiace sa prečiarknite

4

