z]eÍLlIlIA ě. 39 54o
o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoťnej požiarnej ochrany
§lovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Oběianskeho zákonníka
(ďalej len ,,zmluva")
Účastníci zmluug:

Poslrytovateť:
Sídlo:
v mene ktorého koná:

Dobrovoťná požiatna ochrana SR
Kutuzovoval7, 831 03 Bratislava 3
vendelín Horváth
generalny sekretár DPO SR
ool77474
2020878992
VÚB, a.s,, Bratislava
SK33 0200 0000 OOI2 2502 5254

IČo:
DIČ:

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

Príjemca:

Obec Rolrycany
Obecný úrad
Rokycany 45, O82 41 Bajerov

Sídlo:
v mene ktorého koná
štatutárny

Ičo:

zástupca:

Miloš Jaš

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

oo3277ol
Prima banka, a.s.
SK98 5600 0000 0088 2607 1004

Finančná dotácia je určená a prísne účelovoviazanánazabezpečenie
potrieb a akcieschopnosti DHZO Rokycany

čt. I.
Úeet a predmet zmlurry

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

2.

Predmetom tejto zmluvy je závázok poskytovatela poskytnúť príjemcovi
dotáciu v sume 3.0O0,0O Eur (slovom: Tritisíc eur) a závázok príjemcu
použiídotáciu v plnej výške pre Dobrovolný hasičslý zbor obce na
zabezpeéenie materiálno-technického rrybavenia DHZO, na osobné
ochranné pracovné prostriedlry pre členov DIíZO, odbornú prípravu
ělenov DIí:ZO a zabezpeěenie senrisu - opravy a nákup náhradných
dielov na hasičskútechniku a hasičskémotorové vozidlá.

čt. u.
Podmienky použitia dotácie
1.

Príjemca sa zavázuje finančnéprostriedky zdotácie použiťna financovanie

poápory dobrovo1n-ého hasičskéhozboru obce v súlade s celoplošným
rozmiestnením síl a prostriedkov hasičslých jednotiek na územíSlovenskej
republiky a s vyhláškami MV SR č. 30 l2oI7 Z.z., č, 2oI l2oI5 Z,z,, ktotýmí sa
aopiR" uyntas1." MV SR č. 6 1 1 12006 Z. z. o hasičslých jednotkách.

-!"i "

2.

hospodárenie s dotáciou, postup pri
uplatňovaní, navrihovÁi "schvaíovanídotácie, kontrolu použitia dotácie ajej
áčtovanie upravujú ustanovenia zákona č. 523l2oo4 Z.z. azákona č,
526l2OIO Z.z,

podmienky

na poskytnutie dotácie,

3. príjemca prijíma dotáciu uvedenú včt. t. bod 2. tejto zmluvy bez ýlnrad aza
pod,mienok uvedených v tejto zmluve,

4.

5. príjemca sa

zavázuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne

zaiilznymi právnyái predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie a berie na
po,rl.r.rošti vyplýaju ce zo zákona č. 523 l2oo4 Z.z,
,redomie
".ro3.
Zároveň sa príjemca Žávžauje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou
platné právne predpisy vzťalrujúcesa na hospodárenie
dodržiavať
"S.tr.Y
s prostriedkami zo štátneho rozpočtu,

a
6. príjemca sa zavázuje zabezpečítmaximálnu hospodá:rnosť, vefektívnosť
2
č1,
L
ods,
uvedeným
účinnosťpouátia dotácie v súláde s účelovýmurčením
jej
pri
a
wýdavky
a v či. II. odst. 1 tejto zmluvy. Dotácia je urěená na bežné

použití_ zabezpeěání nákutu nesmie nákupná cena za jeden kus presiahnuť
sumu 1.699100€sDPH.

bod 2. tejto
7. poskytovateť poukáže íinančnéprostriedky uvedené v čt. vI. záhlaví
tejto
zm\ivy bezhotovostným prevodorn_ na účetpríjemcu uvedený
po nadobudnutí platnosti zrnlul,y, t.j. po jej podpise oboma zmluvnými
stranami a doručeníjedného originál vyhotovenia zmlu,"y na adresu
zmlu1,1r

poslqrtovateťa.

8.

Poslqrtnutú účelovúdotáciu v zmysle Čt. t te3to zmluvy je prijímateť oprávnený
použiťdo 31. 8.2OL9.

9. písomnévyrrčtovanie poskytnutej dotácie je príjemca povinný
posk5,,tovateťovi

predloáť

do 1O. 9.2OL9.

v úČtovníctveosobitne tak, abY
účto,yníctvoboio zrozumttelné, správne, preukázatelné a ÚPlné Podla ustanovení
v znení neskorŠÍchpredpisov.
§ 8 zákon a č, 43l l2oo2 Z.z. o účtovníctve

10. príjemca pos}<ytnutú dotáciu eviduje

Príjemca sa zavázuje predloňť poslrytovateťovi v termíne podla bodu 9, tohto
ktorého
č1. vecné a finančnér,yh-odnotenió poskytnutej dotácie, za správnosť
zodpovedá štatutárny orgán príjemcu,
vo i.ynodnotení poapisanorrrštátutarnym orgánom príjemcu je pdjemca povinný
uviesť /v tabulke vyúčtovanie...l

11.

:

2

a) číslozmluvy o poslqrtnutí dotácie,
b) názov mesta resp. obce
c) názov DHZO, pre ktorý bola dotácia určená

d) ''ýšku poslcytnutej dotácie
e) rozpis pouátých peňažných prostriedkov z dotácie, podťa dokladov o obstaraní
v členenípodla druhu a účeluvýdavkov /podťa metodického usmernenia prílohyč.Il,

0

celkovú sumu pouátých íinančnýchprostriedkov

g) výškLl prípadných vrátených peňazných prostriedkov z poskytnutej dotácie,
h) meno a tel. a mailový kontakt na osobu, ktorá vyúčtovanievykonala

A)

Vyúčtovaniev zmysle bodu 11. tohto článku zrnluvy musí obsahovať:
originál vyplnenej, opečiatkovanej a podpísanej tabulky "Vyúčtovaniedotácie
poskwnutei z prostriedkov DPO SR pre rok 2019", ktorú pdjemca obdržíspolu so
zmluvou a je zverejnená aj na stránke www.dposr.sk v sekcii tiačivá. Priamo
v tabuíke štatutárny zástupca príjemcu svojim podpisom potvrdí formalnu a
vecnú správnosť qrričtovania. V tabulke sa uvedenie i miesto, kde sa originály
dokladov súvisiace s poslqrtnutou dotáciou u príjemcu nachádzajú.

B) prílohou r,yššieuvedenej tabuťlry sú všetky čitatelnéfotokópie dokladov
preukazujúce pouátie dotácie /nákup alebo dodanie službyl, ako sú: daňové
doklady - faktúry s naležitosťami podla §71 zákona č, 222l2OO4 Z. z. odarrj
z prídanej hodnoty v znení neskoršíchpredpisov a pečiatkou dodávateťa,
objednávky, dodacie 1isty, ýpisy z bankového účtuo prijatí dotácie, o
výberoch, o bezhotovostných platbách faktúr, príjmovépokladničné
doklady, výdavkové pokladničnédoklady, pokladničnébloky z elektroniclých
pokladní, doklady od kuriéra pri dodávkach na dobierku a pod.

dodržaníarozsahu, účelua podmienok dohodnutých v zrnluve
poskytnutí dotácie, ako aj správnosť vyúčtovaniaa vecnej reaJizácie sú

L2. Kontrolu
o

oprávnení r,ykonať zamestnanci DPO SR a zamestnanci Úradu kontroly MV SR.
Piíjemca sa zavázuje umožniťzamestnancom posigrtovateťa a zamestnancom ÚK
MV SR výkon tejto kontroly.

13.

Príjemca je povinný bezodkladne vrátiť poskytovatelovi dotáciu, alebo jej časť,
ktorá nebola použítána účeldohodnutý v Č1. I. tejto zrnluvy s tým, že:
a) povinnosť príjemcu vrátiť dotáciu sa vzťahuje aj na prípad, ak poslqrtovateť
zistí túto skutočnosí.z pred\ožených dokladov (vyúčtovania)v zmysle Č1, II, bod
11 písm. A) a B) tejto zmluvy. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej výšhr
prostriedkov, ktorú vyčísliposkytovateť z dóvodu nedodržania ustanovení tejto
zmluvy. Príjemca je povinný vrátiť tieto íinančnéprostriedky najneskór do 5tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia - úmv na vrátenie neoprávneného
pouátia prostriedkov od posky.tovatela zaslanej na mailový kontakt uvedený
v tabulke vyúčtovanie;

b} príjemca je povinný vrátiť poskytovatelovi aj tú časťprostriedkov, ktorú
qišky poskytnutej dotácie po dorátaní povinného min. 5%
spoluíinancovania. Príjemca je povinný wátiť tieto finančnéprostriedky,

ne,"yčerpal do

najneskór do S-tich kalendárnych dní odo dňa určenéhona použitie dotácie
tj. vrátiť nerryěerpanú ěasť dotácie do 5.
9. 2oL9.

v zmysle č1. II bodu 8 tejto zmlul,y,

L4.

Prostried}ry z dotácíe, ktoré je pdjemca povinný vrátiť poslqtovatelovi podťa
bodu 13. tohto článku zmlur,y budú poukázané na účetposlqrtovateťa č. SK33
0200 0000 OOI2 2502 5254, ako variabilný symbol sa použije číslozmluvy,
konštantný symbol 0558. Zárovei príjemca dotácie zašIe poslrytovatelovi DPO SR
avízo o platbe na mail: sekretariat-sotakovď|r)dposr.sk

Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude považovať za
porušenie finančnej disciplíny a bude podliehať sanrkciam.

15.

'čt.

rll.

závereénéustanovenia

1.

Právne pomery neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnýmiustanoveniami
občianskeho zákonníka.
r, dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane príjemca
(mesto resp. obec) a jeden posky,tovateť (DPO SR),

2, Táto zmluvaje r,yhotovená

3.

Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti lypljwajuce z ustanovenia §
47a a nasl, Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 2l1l2000
Z. z. o slobodnom prístupe k ínformáciám a o zrrrelle a doplnení niektoich
zákonov (zákon o slobode informácií\ v znení neskoršíchpredpisov,

tejto zmlu\y je možnémeniť a]ebo dopÍnať len po vzajomnej dohode
obidvoch zmluvných strán, a to formou očíslor,,anýchpísomných dodatkor,
podpísaných štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budú
neoddeliteťnou súčasťoutejto zmlury

4. Obsah

5,

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

6.

Zmluvné strany r,yhlasujú, že st zmlur,,u prečítali,jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju bez ýhrad podpisujú.

v Bratislave, dna

,.,l,ti..1,11l..;.j:]..

Dobrovoťná požíatnaochrana SR

V

.,,.,

dňa

.

Mesto/ Obecn
pečiatka

vendelín Horváth
generalny sekretár DPO SR

Štatutárn1. zástupca
čitatel'némeno a priezvisko:

podpis:

*Nehodiace sa prečiarknite

