ZML|J\IA ě. 37455
o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoťnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 oběianskeho zákonníka
(ďalej len ,,zmluva..)
Účastnici zmluuy:

Poslrytovateť:
Síd1o:

v mene ktorého koná:
Ičo:
DIČ:

Bankové spojenie:
Císlo účtuv IBAN:

Dobrovoťná požiatna ochrana SR
Kutuzovova 17 , 831 03 Bratislava 3
vendeiín Horváth
generálny sekretár DPO SR
ool77474
2o2o878992
VUB, a.s., Bratislava
SK33 0200 0000 0012 2502 5254

(ďalejlen,,poskytova teť")

a

Príjemca:

obec Marcelová

Sídlo:

v mene ktorého koná
štatutárny zástupca

:

IčO:
Bankové spojenie:
Císlo účtuv IBAN
(ďalej len,,p r í j e m c a")

Námestie slobody lI99
946 32 Marcelová

Ervin Varga
o0 306 55o

VúB, a,s.
SK83 0200 0000 0000 2272 9142

Finančná dotácia je určená a prísne účelovovíazaná na zabezpečenie potrieb
a akcieschopnosti DHZO Marcelová

čt. I.
Úeet a predmet zmlurry
1.

učelom tejto zmluvy je úpr ava zmluvných podmienok, práv a povinností
zmluvných strán Pri Poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovolnej požiarnej
ochrany Slovenskej republiky (DPO SR).

2.

Predmetom tejto zmluvy je závázok poslrytovateťa poskytnúťpríjemcovi
dotáciu v sume 3.0O0,0O Eur (slovom: Tritisic eur) a zďvuoLpri3eácu použit
dotáciu v Plnej výške pre Dobrovol'ný hasičslý zbor obce ná iabezpečenie
materiálno-technického rrybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné
prostriedky pre členov DHzo, odbornú príprarnr členov Dlťrzo
a zabezPeěenie senrisu - opralry a nákup náhraáných dielov na techniku
a požiarne motorové vozidlá.

čt. il.
Podmienky použitia dotácie
1.

Príjemca sa zavázuje íinančnéprostriedky z dotácie použiťna financovanie
podpory dobrovoťného hasičskéhozboru obce v súlade s celoplošnýlrn
rozmiestnením síl a prostriedkov hasičslých jednotiek na úzerníSlovenskej
republiky a s r,yhláškami MV SR č. 30l201,7 Z.z., č, 2Oll2Ol5 Z.z,, ktoými sa
mení a dopÍňa r,yhláška MV SR č. 61 1 l2006 Z. z. o hasičských jednotkách.

2.

Podmienky na poskytnutie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri
uplatňovaní, navrhovaní a schvaJovaní dotácie, kontrolu použitíadotácie a jej
zúčtovanieupravujú ustanovenia zákona
526l2OIO Z.z.

č. 523l2OO4 Z.z. azákona

č.

3. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú vČt. I. bod 2, tejto zmlury bez ýirrrad aza
podmienok uvedených v tejto zmluve.

4. Príjemca sa zavázuje pri nakladaní s dotáciou postupovať r, súlade so r,šeobecne
záváznými právnymi predpismi upra,,,rrjúcimi verejné obstarár,anie a berie na
vedomie svoje povinnosti rrypll,vaju ce zo zákona č. 523 l2OO4 Z.z.
Zaroven sa príjemca zal,ázuje pri hospodárení s posk\-tnutou dotáciou
dodržiavať všetkv platné prár,ne predpisr- r,zťahujuce sa na hospodárenie
s prostriedkami zo štátneho rozpočtu.
5. Príjemca sa zar,ázule zabezpečit ma_xrmalnu hospodárnost. efektír-nost a
účinnosťpoužitia dotácie v sulade s učelorr-m určenímuvedení-m r-č1. I. ods. )
a v č1. iI. odst. 1 tejto zmlu,"y. Pri použitídotácie - zabezpeěení nákupu
nesmie nákupná cena za jeden kus presiahnuť sumu 1.699,00 € s DPH.
6. Poskytovateť poukáže finančnéprostriedkv uvedené \- Čt. I. bod 2, tejto
zmlury bezhotovostným prevodom na účetpríjemcu ur-edení- r-zálrlar,í tejto
zmluly po nadobudnutí platnosti zmiulr-. t.j. po.1e.1 podpise oboma zmlur-nr'mi
stranami a doručeníjedneho original rr-hotol,enia zmlurr- na adresu
poslqrtovateťa.

7. Poskytnutú účelor,rrdotáciu v zmysle Č1. I tejto zmlur,y je prijímatel oprávnený
použiťdo 31. a.2OL7.

8.

Písomnér,l,ričtovanie poskytnutej dotácie je príjemca povinnÝ predložiť

poslqytovateťovi do 1O. 9. 2OL7.

9. Príjemca poskytnutu dotáciu eviduje v účtovníctveosobitne tak, aby učtovníctvo
bolo zrozumitelné, správne, preukázateťné a úplnépodťa ustanovení § B zákona
ó. 43I /2OO2 Z.z. o účtovníctvev zrl,ení neskoršíchpredpisov.
10. Príjemca sa zavázule predložiť poskytovatelovi v termíne podťa bodu B. tohto č1.
vecné a finančnévyhodnotenie poskytnutej dotácie, za správnosť ktorého
zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.
Vo r,yhodnotení podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu je príjemca povinný
uviesť:

a/ číslozrnluvy o poskytnutí dotácie,
b/ výšku poskytnutej dotácie a variabilný slrnbol, pod ktoým dotáciu

prijal,
cf účeI,na ktoqý mu bola dotácia poskytnutá,
d/ qišku použitých penažnýcln prostriedkov z dotácie, v členenípodťa
druhu a účeluíinancovaných výdavkov /podťa prílohy č. I l ,

2

e/ rr-šku prípadných vrátených peňaznr-ch prostriedkov z posklztnutej
dotácie.
f/ r,ecné,,l,hodnotenie projektu,
gl ZoZnaín preukázateťne r,ynaloženr-,ch rýdavkov podpísaný štatutárnym
orgánom príjemcu, v štruktúre: dátum, čísiodokladu, pod ktorym bol výdavok
v účtovnejevidencii zaúčtovanýa suma r-vdavku.
VyrrČtovanie v zmysle bodu 10. tohto čiánku zmlury musí tiež obsahovať:

A) originál r,yplnenej, opečiatkovanej a podpísanej tabuťky "Vvúčtovanie
dotácie poskytnutei z prostriedkov DPO SR pre rok 2017'', ktoru príjemca
obdrŽÍ spolu so zmluvou. Priamo v tabuřke štatutálrny zástupca príjemcu
svojim podpisom potvrdí formalnu a vecnú správnosť qnrčtovania.
V tabulke sa uvedenie i miesto, kde sa originaly dokladov súvisiace
s poskytnutou dotáciou u príjemcu nachádzaju.

B) prílohou vyššieuvedenej tabuťky sú všetky čitateťnéfotokópie

dokladov

preukazujúce použitie dotácie /nákup a,lebo dodanie službyl, ako sú:
danové doklady - faktúry s naležitosťami podťa § 7I zákona č.222l2oo4
Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávky,
dodacie listy, výpísy z bankového učtu o prijatí dotácie, o výberoch, o

bezhotovostných piatbách

faktúr,

príjmové

doklady, pokladničné bloky z elekironických pokladní a pod,

pokladničné

11. Kontrolu dodržania rozsahu, učelu a podmienok dohodnutých vzmluve
o PoskYtnutí dotácie, ako aj správnosť r.yučtovania a vecnej reaJizácíe su

oPrávnení rykonať zamestnanci DPO SR a zamestnanci Úradu kontroly MV
SR.

Príjemca sa zavázuje umožniť zamestnancom poskvtovateťa a zamestnancom
UK MV SR rÝkon tejto kontroir-.

L2. Príjemca je povinný

bezodkladne vrátiť poskytovateťovi dotáciu, alebo jej
časť,ktorá nebola použita na účeldohodnutý v Cl. I. tejto zmlur,y s tým,

že:

a) Pol'innosť príjemcu vrátiť dotáciu sa

vzťahuje aj na prípad, ak poskytovatel
zistí tuto skutočnosťz predložených dokladov (vyúčtovania)v zmysle Cl. Ii,
bod 10 písm. A) a B) tejto zmlur,y. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej
\YŠkyprostriedkov, ktoru r,yčísliposkytovateť z dóvodu nedodržania
ustaírovení tejto zrnluly. Príjemca je povinný vrátiť tieto finančné
Prostriedky najneskór do S-tich kalendárnych dní odo dňa oznántenta

b)

ÚnY

na vrátenie neoprávneného použitia prostriedkov od pos§toyateťa;
Príjemca je povinný vrátiť poskytovateťovi aj tú časťprostriedkov, ktoru
ner,YČerpal do \ryŠkyposkytnutej dotácie. Príjemca je povinný vrátiť tieto
finanČnéprostriedky najneskór do S-tich kalendárnych dní odo dňa
urČenéhona použitie dotácie vzmysle Čt.U bodu 7 tejío zrnluvy, t.j. vrátiť
nerryčerpanúěasť dotácie do 5. 9. 2Ol7.

13. Prostriedky z dotácie,

ktoré je príjemca povinný vrátiť poskytovateťovi
12. tohto článku zmluly budu poukázané na učet poskytovateťa
Č. SK33 O2OO 0000 OOl2 2502 5254, ako variabilný symbol sa použije čísio
zmlulY, konštantný symbol 0558. Zárovei príjemca dotácie zaš7e
poskytovateťovi DPO SR avízo o platbe.

Podťa bodu

L4. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok

finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám.

sa bude považovat za porušenie

čt. tll.
záveteénéustanovenia
neupravené touto,zmluvou sa riadia príslušnýmiustanoveniami
občianskeho zákonníka.

1. Právne pomery

z ktorych jeden dostane príjemca
(Mesto resp. Obec) a jeden poskl,tovateť (DPO SR),

2. Tato zmluva.;e ryhotovená l, dvoch rovnopisockt,
3.

4.

zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti r.yplýajuce z ustanovenia §
47a a nasl. Občianskeho zákonníka v piatnom znení a § 5a zákona č,2lL|2OOO
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zííIerrea doplnení niektorých
zákonov (zakon o slobode informácií) v znení neskoršíchpredpisov,

obsah tejto zmlu\ry je možnémeniť a_iebo dopinať len po vzájomnej dohode
obidvoch zmluvných strán, a to formou očíslovanýchpísomných dodatkov

podpísaných štatutarnl,mi zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budu
neoddeliteťnou súčasťoutejto zmiu,u1,

b.

6.

zmIuva nadobuda platnost dnom je3 podpísania štatutárn1,,mi zástupcami oboch
zmiuvných strán a učinnost clňom nasledujucim po dni jej n,erejnenia na webovej
stránke príjemcu.
Zmluyné stran\- rr-hlasuju. že si zmlur-u prečítali._1e.1 obsa}-ru Porozumeli a na
znak suhlasu iu bez rr-hrad podprsu3u,
V Bratislave, dna

V .......::..,:.....J... dna

.

Dobrovoln a požíarnaochrana SR

\1esto Cbec
pečiatka

/

Vendelín Hon,áth
generalny sekretár DPO SR

štatutárny zástupca
priezvisko:
meno ((řl
citateíne
,:Q; n.
i,'i a

i

,t."
]

podpis:

*Nehodiace sa prečiarknite
i,.,.:
,i|,'/'v4 i J

j,,

\.V

