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o poskytnutí dotácie z prostrledkov DobrovoľneJ požiarnej ochľany
Slovenskej republiky uzatvorená' v zmysle s 51 občianskeho zákonníka

(ďarej len' ,zm'luva")

Učastníci zmluug:

Posk5Éovateľ: Dobrovoľná požiaÍna ochrana SR
Sídlo: Kutuzovoval7, 831 03 Bratislava 3
V mene ktorého koná: Vendelín Horváth

IČo: ';ďr?;;'il-sekretáľ 
DPo SR

DIČ: 2o2o878gg2
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu v IBAN: sK33 o2oo oooo ool2 2502 5254
(ďďej len'p o s k y t o v a t e ľ*)

Priiemca: Mesto Šaľa
Mestský úrad
Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 ŠaľaSídlo:

V mene ktorého koná
štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Beliclqi

a

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

00306185
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
sK48 1111 0000 0066 2784 9005

Finančná dotácia je určená a prísne účelovo viazaná na zabezpečenie
potrieb a akcieschopnosti DHZ} Šďa

čl. I.
Úeel a pľedmet zmluvy

1. Učelom tejto zmluvy je upravazm\uvných podmienok, práv a povinností
zmluvných strán pri poskytnutí dotácié z prostriedko,, Dôbrovoľnej
poŽiarnej ochľany Slovenskej republiky (DPo sŔ).

2. Predmetom tejto 
'rry|y:v je záväzok poslgrtovateľa pos\ytnúť prdemcovi

dotáciu v Bume 1.4oo,oo Eur (slovom: Jédentisícšfurisĺo eur)-a ,aruok
príjemcu použiť dotáciu v plnej vyške pre Dobrol'oľ''ý hasičslý zbor obcena zabezpečenie mateľiálno-technického rrybävenia bllzo, naosobné ochľanné pracovné prostriedky pľe čienov DHZ9, odbornúprípravrr čleaov DH?,c, a zabezpečentä iervisu _ opÍavy a nákupnáhľadných dielov na hasičskŕr techniku a hasič_ské motorovévoziďá.



čt. rr.

Podnientý použltia dotácie

1. Prijemca sa zaväzuje Íinančné prostriedky z dotácíe pouäť na Íinancovanie
podpory dobrovoľného hasičského zboru obce v súlade s celoplošným
rozmiestnením sí1 a prostriedkov hasičslcých jednotiek na luzeĺĺí Slovenskej
republiky a s vyhláškami MV sR č. 30/2oI7 Z.z., č. 2oI/2oI5 Z.z., ktorýrni sa

''mení a dopIňa vyhláška Mv sR c. 6IL ĺ2006 Z. z. o hasičstrých jednotkách.

2. Podmienky na poslq1tnutie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri
uplatňovaní, nawhovaní a schvďovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej
zúčtovanie upravujú ustanovenia zäkona č. 523/2oo4 Z.z. azákona č.
526/zOtO Z.z.

3. Prijemca prijíma dotáciu uvedenú vČt. I. bod 2. tejto zmluvy bez ýhraď aza
podmienok uvedených v tejto zmluve.

4. Prííemca sa zaväzule zabezpečlť spoluÍinancovanie z vlastných alebo iných
ako vereĺných zdroJov vo výške naimenei 5o/o z celkovei schválenel a
poskrrtnute_i rozpočtorranei oodl'a zaradenla do kgteĺĺórle.

5. Príjemca sa zaväzaje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie a berie na
vedomie svoje povinností grplývajúce zo zákona č. 523/2oo4 Z.z.
Zároveí sa prÍjemca zaväzuje pri hospodárení s poslqrtnutou dotáciou
ďodržiavat vŠetky platné právne predpisy vďa}rujúce sa na hospodárenie
s prostriedkanti zo štátneho rozpočtu.

6. Prijemca sa zavälzuje zabezpečiť maximálnu hospodáľnosť, efektívnosť a
účinnosť pouätia dotácie v súlade s účelor1ým určením uvedeným v č1. I. ods. 2
a v č1. II. odst. 1 tejto zrnluvy. Dotácia Je určená na bežné výdavky a pri JeJ
použttí - zabezpečení nákupu nesmíe nákrrpná cena za Jeden krrs presiahnuť
sumu1.699'00€sDPH.

7. Poskytovateľ poukáže Íinančné prostriedky uvedené v Čt. I. bod 2. tejto
zmluvy bezhotovostným prevodom na účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto
zlmlrrvy po nadobudnutí platnosti zmluvy, tj. po jej podpise oboma zmluvnými
stranami a doručení jedného originál vyhotovenia zmluvy na adresu
poslgÉovateľa.

8. Poslrytnutú učelovu dotáciu v zmysle Č1. t te.|to zmlurr5r je pľijímateľ oprávnený
použtť do 2o. a.2o2l.

9. Písomné vytičtovaĺrie poskytnutej dotácíe je príjemca povinný preďoäť
posk5rtovateľovi do 31. 8. 2o2L. Nepredloženie, resp. neskoršie predloŽenie bude
považované za }aľubé porušenie podmienok zrrrluvy a prijemca bude poäadaný
o vrátenie celej poslqrtnutej dotácie.

10. Prdjemca poslqrtnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby
účtovníctvo bolo zrozarniteľné, sprá',rne, preukázateľné a úplĺré podľa ustanovení
$ 8 zákona č. 43I /2oo2 Z.z. o účtovníctve v zrl'eni neskorších predpisov.

11. Príjemca sa zaväzuje predloäť poslqrtovateľovi v termíne podľa bodu 9. tohto
č1. vecné a Íinančné vyhodnotenie poslgrtnutej dotácie, za správnosť ktorého
zodpovedá štatutárny orgán prij emcu.
Vo vyhodnotení podpísanom štatutárn5rm orgáĺrom príjemcu je príjemca povinný
uviesť /v tabuľke vyičtovanie..' / :
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a) číslo zmluvy o pos}rytnutí dotácie,
b) nazov mesta resp. obce
c) názov DHZ}, pre ktory bola dotácia určená
d) vyšku poslqrtnutej dotácie
e) rozpis pouŽítých peň.ažných prostriedkov z dotacie, podľa dokladov o obstaĺaní

v členení podľa druhu a účelu výdavkov lpodľa metodického usmernenia -

prílohy č. Il,
0 celkovú sumu pouŽitých Íinančných prostriedkov
g) vyšku prípadných vrátených peŕlaŽných prostriedkov z poskytnutej dotácie,
h) meno a tel. a mďlový kontakt na osobu" ktorá vyičtovanie vykonďa
i) pečiatku a podpis Štatutáľneho zástupcu príjemcu

Vyúčtovanie v zmysle bodu 11. tohto č1ánku zmluvy musí obsatrovať:

A) oľiginál vyplnenej, opečiatkovanej a podpísanej tabuľky "Vvučtovanie dotácie
nncl:ĺŕnr r fei nrnofľieÁ1znrr DpÔ sP rok2 ktorú pľíjemca obdrži spolu soz 60 14

zmluvou a je merejnená aj na stránke www.dposr'sk v sekcii tlačivá. Priamo
v tabuľke štatutárny zástupca príjemcu svojim podpisom potvrdí formálnu a
vecnú správnosť vyúčtovania. V tabuľke sa uvedenie i miesto, kde sa originály
dokladov súvisiace s poskytnutou dotáciou u príjemcu nachádzajú.

B) prílohou vyŠšieuvedenej tabuľky su vŠetky čitateľné fotokópie dokladov
preukazujúce pouätie dotácie /náLkup ďebo dodanie sluŽbyl, ako su: daňové
doklady - faktury s náleŽitosťami podľa $ 7I zdkona č. 222l2oo4 Z. z. o daní
z pridarĺej hodnoty v zneni neskorŠích predpisov a pečiatkou dodávateľa,
objednávky, dodacie listy, výpisy z bankového učtu o prijatí dotácie, o
výberoch, o bezhotovostných platbách faktúr, príjmové pokladničné
doklady, výdavkové pokladničné doklady, pokladničné blolcy z elektroniclých
pokladní, doklady od kuriéra pri dodávkach na dobierku a pod.

L2. Kontrolu dodrŽania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve
o poslq1tnutí dotácie, ako aj správnosť vyričtovania a vecnej rea]izácie su
oprávnení vykonať zamestnanci DPo SR a zamestnanci Uradu kontroly MV SR..
ľiĺjemca sď zaviázuje umoäríť zamestnancom poslqrtovateľa a zamestnancom UK
MV SR výkon tejto kontroly.

13. Príjemca je povinný bezodkladne vrátiť poslqrtovateľovi dotáciu, ďebo jej časť,
ktorá nebola pouŽitá na učel dohodnutý v Č1. I. tejto zmluvy s tým, že:
a| povinnosť príjemcu vrátiť dotáciu sa vzťalruje aj na prípad, ak poskytovateľ
zisú tuto skutočnosť. z ptedloŽených dokladov (vytičtovania) v zmysle Č1. II, bod
11 písm. A) a B) tejto zmluvy. Povinnosť sa vzťa}ruje na vrátenie takej vyšlry
prostriedkov, ktorú vyčísli poslq1tovateľ z dôvodu nedodrŽania ustanovení tejto
zm|uvy. Príjemca je povinný vrátiť tieto Íinančné prostriedlcy najneskôr do 5-
tich kďendárnych dní odo dňa oznásnenia _ wmy na vrátenie neoprávneného
pouŽitia prostriedkov od poslqrtovateľa zaslanej na mďloqý kontakt uvedený
v tabuľke vyúčtovanie;

b) príjemca je povinný vrátiť poslqrtovateľovi aj tú časť prostriedkov, ktoru
nevyčerpď do ýšky poslrytnutej dotácie po dorátaní povinného min. 5%o

spoluÍinancovania. Pľíjemca je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky
najneskôr do S-tich kďendárnych dní odo dňa určeného na pouŽitie dotácie
v zmysle Čt. u bodu 8 tejto zmluvy, tj. vrátiť neqyčerpanú časť dotácie do
5.9.202L.

L4, Prostriedlry z dotacie, ktoré je príjemca povinný vrátiť poslq1tovateľovi podľa
bodu 13. tohto článku zmluvy budu poukázané na účet poslqrtovateľa č. sK33
0200 0o0o ooI2 2502 5254, ako variabilný symbol sa pouŽije číslo zmluvy,
konštantný symbol 0558. Zároveň príjemca dotácie zašle pos\rtovateľovi DPo SR
avizo o platbe na mail: sekretariat-sotakova@dposr.sk
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15. NedodrŽanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude povaŽovat za
poruŠenie Íinančnej disciplíny a bude podliehať sankciám.

čt. rrr.
Zäveteéné ustanovenia

Právne pomery neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniamí
občianskeho záLkonníka.

2. Täto zm\uvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoc!r,', z ktoých jeden dostane príjemca
(mesto resp. obec) a jeden poslq1tovateľ (DPo SR).

3. Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti .'yplyuqiuce z ustanovenia $
47a a nasl. občianskeho zákonníka v platnom znení a $ 5a zákoĺa č. 2II l2ooo
Z. z' o slobodnom pľístupe k informáciám a o zmerue a doplnení niektoĺ1ých
zákonov (zdkon o slobode infoľmácií) v zneni neskorŠích predpisov.

4. obsah tejto zmluvy je rnoŽné meníť ďebo dopiĺať len po vzájomnej dohode
obidvoch zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov
podpísaných Štatutárnymi zástupcami obidvoch zm.luvných strán, ktoré budu
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmIuvy

5. ZrrrIuva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujucim po dni jej zverejnenía na webovej
stránke príjemcu'

6 Zmluvné strany vyhlasujú, Že sí zmluvu prečítďi, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju bezýľrrad podpisujú.

V Bratislave, dňa
- 5. 05, t021

Dobrovoľn á požíarna ochrana SR

SR
štatutárny zástupca
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