
zMLlWA ě.39 o7o

o po§lrytnutí dotá c7e zprostriedkov DobrovoťneJ požlarneJ ochrany
§lovenskeJ republik5r uzatvorená v zmysle § 51 Oběianskeho zákonníka

(d'aleJ len rrzmluva"|

r.Jeastnici zmluug:

Posk5rtovateť: Dobrovoťná pož7atna ochrana SR
Sídlo: Kutuzovoval7,831 03 Bratislava3
v mene ktorého koná: vendelín Horváth

Ičo: 3Tr";ťH-sekretár 
DPo SR

DIČ: 2O2O8789g2
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu v IBAN: SK33 0200 Oo00 oo1,2 2502 5254
(ďalej len,,p o s k y t o v a t e ť")

a

PríJemca: Obec Martinček
Obecný úrad

Sídlo: 034 95 Martinček

v mene ktorého koná
štatutárny zástupca: Juraj Bobek

Ičo: 00315630
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu v IBAN SK61 02Oo 0000 0oOO 2022 0342
(ďďej len,,p r íJ e m c a")

Finančná dotácia je určená a prísne účelovo víazartána zabezpečenie
potrieb a akcieschopnosti DHZa Martinček

čt. I.

Úeet a predmet zmlurry

1. Účelom tejto zmlurry je úprava zmlurneých podmienok, práÝ a povinností
zmlurrrrých strán pri poskytnutí dotácie z prostriedko., DÓbrovolnej
požiarnej ochrany Slovenskej republilry (DPO SR).

2. Predmetom tejto zmluvy je závázok poskytovateťa poskytnúť príjemcovi
dotáciu v §ume 3.0O0,0O Eur (slovom: Tritisíe eui; azávázok pii3e-"u
PouŽiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoťný hasičslcý zbor obce na
zabezpeéenie materlálno-technického rrybaven7a DIďIZO, na osobné
ochranné pracovné prostriedlry pre členov DHZO, odbornú príprarnr
ělenov Dlt;zo a zabezpleěenle servisu - opíalry a nákup náhradných
dielov na hasiěskú technilru a haslčské motorové vozldlá.



,r, čl, il,

Podmienky použitia dotácie

1. Príjemca sa zavázaje íinančné prostriedlry z ďotácie použit na íinancovanie
podpory dobrovolného hasičského rhoru obce v súlade s celoplošným
iozmieŠtnením síl a prostriedkov hasičs\ich jednotiek na územi Slovenskej
republiky a s vyhláškami MV SR č. 30l2OL7 Z.z., č. 2OIl2OI5 Z.z., ktorými sa
mení a doplňa r4yhláška MV SR ó. 6LI/2006 Z. z. o hasičský"h jednotkách.

?. Podmienlqy na poskytnutie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri
uplatňovaní, navrhovani a schvalovaní dotácie, kontrolu použítia dotácie a jej
zilótovanie upravujú ustanovenia zákona č. 523/2OO4 Z.z. azdkona č.
526/2OIO Z.z.

3. príjemca prljíma dotáciu uvedenú v Č1. l. boď 2. tejto zmluvy bez výhrad aza
podmienok uvedených v tejto zmluve.

4. Príiemca sa zavázuie zabezpečlť spoluflnancovanle z vlastnÝch alebo lnÝch
ako verelnÝch zdrolov vo vÝške naimenei 57o z celkovei schváleneí a
poskvtnutei rozpoětovanei dotácie podl'a zaradenla do lrategÓí{e.

5. pdjemca sa zavázuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne
záváznými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie a beri9 na
vedomie svoje povinnost| v5aplývajú ce zo zdkona č. 523 /2OO4 Z.z.
Zároveň, sa príjemca zavázuje pri hospodárení s poslrytnutou dotáciou
dodržíavat všetky platné právne predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie

6. Prijemca sa zavázuje zabezpečiť maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a
účinnosť pquilttsa dotácie v súlade s účeloqim určením uvedený.m v č1. I. ods. 2
a v č1. II. odst. 1 tejto zmluvy. Dotácia Je urěená na beŽné výdavky a pri JeJ
použití - zabezpečení nákupu nesmie nákrrpná cena za jeden kus preslahnuť
sumu 1.699,00€sDPH.

7. poslqytovateť poukáže finančné prostriedky uvedené v Čt. t. bod 2. tejto
zmluvy bezhotovostným prevodom na účet pdjemcu uvedený v zdhlaví tejto
zmluvy po nadobudnutí platnosť zmluvy, tj. po jej podpise oboma zmluvnými
stranami a doručení jedného originá vyhotovenia zrnluvy na adresu
poslgrtovateIa.

8. poslqrtnutú účelovú dotáciu v zmysle Čt. t te3'to zmluvy je prijímateť oprávnený
použiť do 31. 8. 2019.

9. písomné vyičtovanie poslryfirutej dotácie je príjemca povinný predloáť
poskytovateťovi do 10. 9. 2OL9.

10. Príjemca poslqrtnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby
účtovníctvo bolo zroanmíteťné, správne, preukázateťné a úplné podla ustanovení
§ 8 zákonač. 43tl2OO2 Z.z. o účtovníctvev zneni neskorŠích predpisov.

11. Prijemca sa zavánlje predIožíť poskytovatelovi v termíne podťa bodu 9. tohto
č1. vecné a finančné vyhodnotenie poslqrtnutej dotácie, za správnosť ktorého
zodpovedá štatutárny orgán pdjemcu.
Vo vyhodnotení podpísanom štatutárnym orgánom pdjemcu je pdjemca povinný
uviesť /v tabulke rr5ničtovanie... / :
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a)
b)
c)
d)
e)

0
g)

h)

originálAl

ČÍslo zmlurr5r o poskytnutí dotácie;
názov mesta resp. obce '.ť

názov DHZO, pre ktoqý bola dotáoia určená
výšku poskytnutej dotácie
rozlis Pouátých peňazných prostriedkov z dotácíe, pod,ťa dokladov o obstaraní
v Členení Podla druhu a účelu yýdavkov lpodta metodického usmernenia -pdlohy č. I/,
celkovú sumu pouátých íinančných prostriedkov
vÝŠku Pdgadných wátených peňažných prostriedkov z poslqrtnutej dotácie,
meno a tel. a mailový kontakt na osobu, ktorá r4yúčtovanie vyt<onaia

Výúčtovanie v zmysle bodu 11. tohto článku zmluvy musí obsahovať:
opečiatkovanej apodpísanej tabuíky "vvúčtovanie dotácie

2Ol9". ktorú pfijemca obdržíspolu sozmlgv9u a ja metejnená qi na strant e gAr,&dposr.sk v Šekcii tlačivá. priamo
u

v tabufke Štatutárny zástupca pdjemcu ffia p6apt"om potvrdí formálnu avecnú sPrármosť qrúČtovania. V tabuťke sa uvedénie-i miesio, kde "" "riÉ"arvdokladov súvisiace s poslqytnutou dotáciou u prdiemcu nachádz,ajú.
B| Pdlohou .rryŠŠieuvedenej tabullry sú všetlry čitatelné fotokópie dokladov

Preukazujúce Pouátie dotácie /nákup ďebo-doffi-gúžby/, 'ako sú: daňovédokladY - faktúry s náleátostami poáť" § 7L zákona č. zzŽ'tboo+ Z. z. o daniz Prjdanej hodnoty v znerri neskoršíc}ť predpisov a peeiáÁu dodávateťa,objednávkY, dodacie listy, qfpisy z bantové-ho účt; 
" 

pri:áti dotácie, ovýberoch, o bezhotovostných - platbách faktúr, p.i:*'á"Ě- pokladničné
dokladY, výdlvk9vé pokladničn§ 

_ 
á9kl,ady, pokladničné'bl"Ň -z el€I*roniclqýchpokládní, doklady od kuriéra pri dodávkaót ,ra dobierku 

" 
poá.

L2, Kontrolu dodrŽanía rozsahu, účelu a podmienok d.ohodnutých v zmluve
o poslqrtnutí dotácie, ako aj sprármosť qruetovania a vecnej rcaJtzácie súoPrávnení rYkonať zamestnanci DPO SR a zamestnanci úradu koátroly MV sR.Pdjemca sa zavázaje umožrriť zamestnancom pos§rtovateťa a r"*""tň"ocom úKMV SR qikon tejto kontroly.

13, ffiemca je Povinný bezodkladn9 wátiť poslqrtovateťovi dotáciu, alebo jej časť,ktorá nebola použitána účel dohodnutý 
"'Čr. 

r. 1ejto zmluvy 
" 'ý*, 

že:a| Povinnosť Priiemcu vrátiť dotáciu sa vzťahujě aj na prp"a, Ú poskytovateť
zísti túto skutočnosť zpred7ožerrJ"l dokladov 1i,5ro3to""rriá) v;Ňsi;Ói: ii,';;;
t 1 Pjs.m:. a) 1 B) tejto 

-zmluvy. 
Ěovinnosť sa ,rrřarq" na vratenie takej vyšlšy

Prostriedkov, ktorú vYČÍsli Poskytovatel z dóvodu neáodržurria,rstanovení tejto,zYIuYv, Pdjemca, je povinný wátiť tieto finančné prostriedky najneskór do 5-tich kalendárnYch dní odo 
-dňa 

oznámenia - wmv na vrátenie neoprávneného
Pouátia Prostriedkov od poslgrtovateťa zaslanej na mailový t<ontar.t uvedenýv tabulke vyričtovanie;

b| Pdjemca_je Porrinný vrátiť poslgrtovateťovi aj tú časť prostriedkov, ktorúnerrYČerPal do výŠky poskytrrutej dotácie po dorátani povinneho min. 5%sPoluÍinancovania. Prijemca je povinný *atit tieto íinančné prostriedlry
najneskór do S-tich kalendárnyctr dní oáo dňa určeného na pouzitie dotáciev zmYsle Čt. tt bodu 8 tejto zmlivy, tj. vrátiť netryčerpanú čast dotácle do 5.9.2oL9.

L4,_ 
, 
Prostried I<Y z_dotácie, ktoré je pdjemca povinný vrátiť poskytovateťoví podlabodu 13. tohto, Článku zmluvy budú pouÉá.r:uré na účet ioskýtovateťa č. SK33O2OO 0OO0 OOL2 2502 5254, ako variabilný symbol sa'porŽi3" číslo zmluvy,konŠtantný sYmbol 0558. Zároveňpdjemca aótaóie zašle po"t yto,r"teťovi Dpo SR- avízo o platbe namail: sekretari@



1.

2.

3.

15. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude považovď za
porušenie íinančnej disciplíny a bude podliehať sankciám

Za.,"r"brrYoTi.,,orr"r*

Právne pomery neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
občianskeho zákonníka.

Táto zmluva je ryhotovená v dvoch rovnopiso ch, zktoqých jeden dostane pdjemca
, (mesto resp. obec) a jeden pos§rtovateť (DPO SR).

Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti vypllivajúce z ustanovenia §
47a a nas1. Občiqnskeho zákonníka v platnom zneni a § 5a zdkona č. 2LL/2OOO
Z. z. o slobotnom pdstupe k informáciám a o zmeíae a doptrení niektoqých
zdkonov (zdkon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Obsah tejto zmluvy je rnožné meniť ďebo dopínať len po vzájomnej dohode
obidvoch zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov
podpísaných štatutárnymi zástupcami obidvoch zmlu,uných strán, ktoré budú
neoddelitelnou súčasťou tejto zmluvy

Zmluva nad,obúda platnosť dňom jej podpísania štatutárn5rmi zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej z\Ieíejnenía na webovej
stránke prijemcu.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sí zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu jubez výhrad podpisujú.

V Bratislave, dňa
- {, 0l,. 2019 řWnU-éE?-<).., dňa 4,:.Q.y..l0/7

Dobrovoln á požíarna ochrana SR M€§fto/ Obec"

pečiatka

4.

§.

6.

Kíelonul;; ,/
*/ ,/^-:!:-/ {,/ )l

Vendelín |1orváth
generálny sekíretár DPO SR

štatutárny zástupca
čitateťné meno a priezvisko:

x)ul1,1 6o\čt)
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*Nehodiace sa prečiarknite

o"oo,"ft


