
ZIťilLIJvA ć. 322 0468

o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobľovoľnej požiarnej ochľany
Slovenskej republiĘ uzatvorená v zmysle s 51 oběianskeho zákonníka

(ďalej len,nzmluva'l

Účastníci zmluug:

PosĘtovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Sídlo: Kutuzovoval7, 831 03 Bratislava 3
V mene ktorého koná: Pavol Ceľuch

prezident DPO SR
ICO: OOI77 47 4
DIČ: 2020878992
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu v IBAN: SK33 o2o0 0000 0012 2502 5254
(ďalej len 

''p 
o s ky t o v a t e ľ')

Príjemca: obec Staškov
obecný úrad
Ul. J. Kronera 588, o23 53 StaškovSídlo:

V mene ktorého koná
štatutárny zástupca: Ing. Lađislav Šimčisko

a

IČo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v IBAN
(ďalej len rrp r í j e m c a')

oo314293
Prima banka Slovensko, a.s.
sK81 5600 0000 0002 796L 5001

Finančná dotácia je určená a prísne účelovo viazaná na zabezpečenie
potrieb a akcieschopnosti DHZO Staškov

čl. I.

Úeet a predmet zmluvy

1. Účelom tejto zmluvyje úpravazmLuvných podmienok, práv a povinností
zmluvných strán pri poslq1tnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej
poŽiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPo SR).

2. Predmetom tejto zmluvy je zäväzok posĘtovateľa posĘtnúť príjemcovi
dotáciu v sume 3.(XX)'oo Euľ (slovom: Tritisíc eur) a zäväzok príjemcu
povíť. dotáciu v plnej vyŠke pre Dobrovoľný hasičsĘ zbor obce na
zabezpećenie materiálno-technického vybavenia DIt.Zor [& osobné
ochranné pracovné prostrieđĘ pre ělenov DIď,ZO, ođbornú príprarnr
ělenov Dlí'zo a zabezpeěenie senrisu _ oprav7 a nákup náhradných
dĺelov na hasičskú technikrr a hasiěské motorové vozidlá.



čl. u.

PođmienĘ použitĺa dotácíe

1. Príjemca Sa zaväzuje finančné prostriedĘ z dotácĺe poużiť- na Íinancovanie
podpory dobrovoľného hasičského zboru obce v súlade s ceioploŠným
rozmiestnením síl a prostriedkov hasičsĘch jednotiek na uzerni Slovenskej
republiĘ a s r,yhláškami MV SR Ć.30l2ol7 Z.z', C.2oIl2oI5 Z'z., ktolými sa
mení a dopiňa vyhláška MV SR č' 6 i 1 12006 Z. z. o hasičsĘch jeđnotkách'

2. PodmienĘ na posĘtnutie đotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri
uplatňovaní, navrhovaní a schvďovaní dotácie, kontrolu pouŽítta dotácie a jej
zúčtovanie upravujú ustanovenia zákona č. 523l2oo4 Z.z' azákona č.
526l2OIO Z.z.

3. Príjemca pľijíma dotáciu uvedenú vCl. I' bod 2. tejto zmluvy bez ýhrađ aza
podmienok uvedených v tejto zmluve.

4. Príjemca sa zavázule zúęzpećíť spoluÍinancovanie z vlastných alebo iných
ako veľeiných zdroiov vo rrýške naimeneí syo z celkovei schválenei a
nact-rt*- u}ał ncł áaláało naál'a zarađenia do lłą+aaAeía

5. Príjemca sa zaväzuje pri nakladanĺ s dotáciou postupovať v súlade so vŠeobecne
záväznýrni právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstaĺávanie a berie na
vedomie svoje povinnosti vypl1ivajú ce zo zákona c. 523l2oo4 Z.z.
Zároveřl sa príjemca zaväzuje pri hospodáľení s poslqrtnutou đotáciou
đodrżiavať' všetĘ platné právne predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie
s prostriedkami zo Štátneho rozpočtu.

ó. Príjemca Sa zaväzuje zabezpećíť maximáĺnu hospodárnosť' efektívnosť a
účinnosť pouŽitia dotácie v súlade s účelovým určením uvedeným v č1. I. ods. 2
a v č1. II' odst. 1 tejto zrnLuvy. Dotácia je určená na bežné rrýdavky a prí jej
použítí - zabezpeěení nákupu nesmie nákupná cena za jeden kus presiahnuť
sumu 1.699'00€sDPH.

7. Poskytovateľ poukáže Íinančné prostriedĘ uvedené V Čĺ. I. bod 2. tejto
zm|uvy bezhotovostným prevodom na účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto
zmIuvy po nađobudnutí piatnosti zmluvy, tj. po jej podpise oboma zmluvnými
stranami a doručení jedného originál vyhotovenia zrrr|uvy na adresu
poslgrtovateľa.

8. Poslgrtnutú účelovú dotáciu v zmysle Cl' I tejto zmluvy je prijímateľ oprávnený
Použíť do 2o. a.2022.

9. Písomné vytičtovanie posĘtnutej dotácie je príjemca povinný predloäť
posĘtovateľovi do 31. 8.2022. NepredioŽenie, resp. neskoršie predloŽenie buđe
povażovaĺlé za hrubé porušenie podmienok zmluvy a príjemca bude poziađaný
o vrátenie ce1ej poskytĺrutej đotácie.

10. Príjemca poslqrtnutú dotáciu eviduje v účtormíctve osobitne tak, aby
účtovníctvo bolo zrozurníteľné, správne, preukźlz,ateľné a úplné podľa ustanovení
$ 8 zákonac.43Il2oo2 Z.z. o účtovníctvev zneni neskoľŠích predpisov.

11. Príjemca sazaväzuje pređloŽiť poskytovateľoví v termíne podľa bodu 9. tohto
či. vecné a finančné vyhodnotenie posĘtnutej dotácie, za správnosť ktorého
zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.
Vo vyhodnotení podpísanom Štatutáľnym orgánom príjemcu je príjemca povinný
uviesť /v tabuľke vyúčtovaníe... l :
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a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
b) ĺázov mesta resp. obce
c) nazov DIH.Z}, pre ktoqý bola dotácia určená
d) oyšku poslq1tnutej dotácie
.ĺ rázpis por'žĺty"ľ' peiazných prostrieđkov z dotácie, podľa dokladov o obstaraní' 

,, eĺene.'ĺ poáľa đruhu a učelu výdavkov /podľa metodického usmernenia -

prílohy C. Il,
Đ celkovú Sumu pouätých finančných prostriedkov
gl qiŠku prípadných vrátených peňaŽných prostriedkov z posĘtnutej đotácie,
ľ'l meno á t.]. 

" 
mďloqi kontakt na osobu,.ktorá vyičtovanie vykonďa

i) pečiatku a podpis Štatutárneho zástupcu príjemcu

Vyúčtovanie v zmysle bodu 1 1. tohto článku zmlwvy musí obsahovať:

A) oríginál
nnskwtnrr

vyplnenej, opečiatkovanej apodpísanej
z nrnsfrieđkowDPO SR t-'re rak ).O22"

tabuľky "Vvučtovanie đotácie
ktorú príjemca obďrżi spolu so

zmluvou a je zverejnená aj na stránke www.dposr.sk v sekcíi tlačivá. Priamo
v tabuľke štatutárny zástupca príjemcu svojim podpisom potvrdí forma]nu a

vecnú správnosť vyučtovania. V tabuľke sa uvedenie i miesto, kđe sa originály
dokladov súvisiace s posĘytnutou dotáciou u pruemcu nacľräďzaju

B) prílohou vyŠŠieuvedenej tabuľĘ sú všetĘ čitateľné fotokopie dokladov' 
preukazujúte pouŽitie đotácie /nákup ďebo dodanie s|użbyl, ako sú: daňové
äoklady - ĺur.tĺ.y s naleŽitosťami podľa $7I zdkona č. 222l2oo4 Z. z. od'ani
z pridanej hodnoty v zneni neskorŠích predpisov a pečiatkou dodávateľa,
ot3.d''arrĹy, dodaôie üsty, výpisy z baĺlkového účtu o prijatí đotácie, o
výĹeroch, ô bezhotovostných platbách faktúr, príjmové pokladničné
dbklađy, výdavkové pokladničné doklady, pokladničné bloĘ z eIektronicĘch
pokladní, doklady od kuriéra pri đodávkach na dobierku a pod'

L2. Kontrolu dodľŽania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve
o posĘtnutí đotácie, ako aj správnosť vyúčtovania a vecnej rea7izácie sú
oprávrlení vykonať zamestnanii DPo SR a zamestnanci Úrađu kontroly MV SR-----

Príjemca sa zaväzuje umoŽniť zamestnancom poslqrtovateľa a zamestnancom UK
MV SR výkon tejto kontroly.

13. Príjemca je povinný bezodkladne vrátiť p-os}q1tovateľovi dotáciu, ďebo jej časť,

ktorá nebola poużítána účel dohodnutý v Č1' I. tejto zmluvy s tým, że:

a) povinnosť príjemcu vrátiť dotáciu sa vzťahuje aj na prípad, ak poslq''tovateľ
zistí túto skutäenost z pređ1,ożených dokladov (vy1čtovania) v zmysle Č1. Ii, bod
11 písm. A) a B) tejto zmluvy. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej VyŠiry

p'o"t'i.đkov, ktorú vyčísli poslqrtovateľ z dovodu nedodrŽania ustanovení tejto
)mluly. Príjemca je povinný vrátiť tieto Íinančné prostriedky najneskôr do 5-

tich kďendáLľnych dńĺ odo dňa oznámenia - výmv na vrátenie neoprávneného
pouätia prostr1ed'kov od poskytovateÍa zaslanej na mailový kontakt uvedený
v tabuľke r,1rričtovanie;

b) príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi ď tú časť pľostriedkov, ktorú
nevyčerpď do qŕŠky poskytnutej dotácie po dorátaní povinného min. 5%

spoiuÍinancovania. Príjemca je povinný vrátiť tieto finančné prostriedĘ
najneskor do S-tich kďendárnych dní odo dňa určeného na pouŽitie dotácie
v zmysle Čt' u bodu 8 tejto zmlur,y, t'j. vrátiť nerryčerpanri časť dotácie do
s.9.20.22.

L4, ProstriedĘ z dotácĺe, ktoré je pńjemca povinný vrátit posĘtovateľovi podľa
bodu 13. tohio článku zm|uvy budú poukázarĺé na účet poskytovateľa č' SK33
o2oo oooo oo12 2502 5254, ako variabilný symbol sa pouŽije číslo zmluvy,
konštantný symbol 0558. Zároven príjemca dotácie zaŠle poskýovateľovi DPo SR
avizo o platbe na mail: sekretaĺiat-sotakova@dposr.sk

aJ



15. NedodrŽanie zmluvne dohodnutých podmienok Sa bude povaŽovať

poruŠenie Íinančnej disciplíny a bude podliehať sankciám.

Čt. rn.
Zävereéné ustanovenia

za

2

3

1. Právne pomery neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnýmí ustanoven1aÍnl
občianskeho zákonníka.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zktoých jeden dostane prí3emca
(mesto resp. obec) a jeden posky[ovateľ (DPo SR).

Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti r,yp\ivajuce z ustanovenia $

47a a nas1' občíanskeho zákonníka v platnom znení a $ 5a zákona c.2IIl2ooo
Z. z' o slobodnom prístupe k informáciám a o zÍÍLerĺe a đoplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorŠích predpisov.

obsah tejto zmluvy je rnoŹné meniť ďebo dopiĺať len po vzajornnej dohode
obidvoch zmluvnýct strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov
podpísaných Štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmIuvy

Zm1uva nađobúda platnosť dňom jej podpísania Štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných stráłn a učinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej

stránke príjemcu.

Zm1uvné strany vyhtasujú, że si zmluvu prečítďi, jej obsalru porozumeli a na
znak súhlasu ju bez ýhrad podpisujú.
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V Bratislave, dňa 1I' 1| 1111

Dobrovoľn á poŹíaĺna ochrana SR

.,-.*l.i"it;' 
.

i,
i '-: {ol,'-^ : ,

v ...%!I?Lő-.....

Mesto/ Obec"

pečiatka

I Ż'ł'b

t /Ĺł l_
Pavol Ceľuch

preziđent DPo SR Štatutáľny zástupca
čitateľnĘ mąrLoź a prýzv ísko

L ///'t/"'
podpis:
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*Nehodiace sa prečiarknite


