ZrMLIJIIIA

é.374oo

ť,j" 6.

b4

Ig r l,,,

o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoťnej poáarnej ochrany
Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Oběianskeho zákonníka
(ďalej len,zmluva")
Účastníci zmluug:

Dobrovoťná požiatna ochrana SR
Kutuzovova t7 , 831 03 Bratislava 3
Vendelín Horváth
generalny sekretár DPO SR
ool77474
2o2o878992
VÚB, a.s., Bratislava
SK33 o2oo 0000 ool2 2502 5254

Poskytovateť:
Sídlo:

v mene ktorého koná:
ICO:
DIČ:

Bankové spojenie:
Císlo účtuv IBAN:
(ďa_lej len,,p o s ky t o v a t e ť")
a

Obec Tesárske Mlyňany
Hlavná 647l96
95I 76 Tesárske Mlyňany

Príjemca:
Sídlo:

v mene ktorého koná
štatutárny zástupca

Ing. ŠtefanValkovič

:

ICO:

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

00 308 528
Prima banka Slovensko, a.s.
SK62 5600 0000 oo22 5490 2003

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

čt. I.
Úeet a predmet zmlurry
1.

2.

je úprava zrnluvných podmienok, práv

a povinností
zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoťnej požíarnej
ochrany Slovenskej republiky (DPO SR).

Účelom tejto zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je závázok poskytovatela poskytnúť príjemcovi
dotáciu v sume 3.0O0,0O Eur (slovom: Tritisíc eur) a závázok príjemcu použíť
dotáciu v plnej výške pre DobrovoLný hasičslý zbor obce na zabezpečenie
materiálno-technického rrybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné
prostriedky pre členov DHZO, odbornú príprarnr ělenov DIJZO
a zabezpeěenie serrrisu - opra\ry a nákup náhradných dielov na techniku
a požiatne motorové vozidlá.

cl.

II.

Podmienky použitia dotácie
1.

Príjemca sa zavázuje finančnéprostrieďky , dotácie použíťna íinancovanie
podpory dobrovoťného hasičskéhozboru obce v súlade s celoplošným
rozmiestnením síl a prostriedkov hasičslých jednotiek na úzerníSlovenskej
republiky a. s r,yhláškami MV SR č. 30l2OI7 Z.z., č. 2OIl201,5 Z,z,, ktoými sa
mení a dopiňa r,yhláška MV SR č. 6 1 1 12006 Z, z. o hasičslých jednotkách.

2.

Podmienky na poslqrtnutie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri
uplatňovaní, navrhovaní a schvaÍovanídotácie, kontrolu pouáťia dotácie a jej
zúčtovanieupravujú ustanovenia zákona
526/2OIO Z.z.

č. 523l2OO4 Z.z. azákona

3. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v Č1. I. bod 2. tejto zmlulry bez výhrad
podmienok uvedených v tejto zrnluve,

č.

aza

4. Príjemca sa zavázuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne
záváznýrni právnymi predpismi uprar,-ujucimi verejné obstarávanie a berie na
vedomie svoje povinnosti r,yplývaju ce zo zákona č, 523l2OO4 Z,z.
Zarovei sa príjemca zavázuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou
dodržiavaťvšetky piatné právne predpisy vzťahujuce sa na hospodárenie
s prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

5. Príjemcasa zavázuje zabezpečiťmaximalnu hospodárnosť, efektímosť a
účinnosťpouátia dotácie v súlade s účelovýmurčenímuvedeným v č1. I. ods. 2
a v č1. II. odst. 1 tejto zrnluvy, Pri použitídotácie - zabezpeěení nákupu
nesmie nákupná cena za jeden kus presiahnuť sumu 1.699,00 € s DPH.

6. Poslg,tovateť poukáže íinančnéprostriedky uvedené v čt. L bod 2.
zmluly bezhotovostnýrn prevodom na účetpdjemcu uvedený v záhlavi

tejto
tejto
zrnluvy po nadobudnutí platnosti zrnlul,ry, t.j. po jej podpise oboma zrnluvn}lnnr
stranami a doručeníjedného original r,yhotovenia zrnlul,y na adresu
poslqrtovateťa.

7. Posk5,tnutú účelovúdotáciu v zmysle Cl, I tejto
použiťdo 31. 8.2OL7.

8. Písomnévyúčtovanieposlqrtnutej
poslqrtovateťovi do 10. 9.2OL7.

dotácie

zmlu.vy

je prijímatel oprávnený

je príjemca povinný

predložít

9. Príjemca poslqtnutú dotáciu eviduje v účtovníctveosobitne tak, aby účtovníctvo
bo7o zrozumiteťné,správne, preukázatetné aúplnépodla ustanovení § 8 zákona
č. 43). l2OO2 Z.z. o účtovníctvev znení neskorších predpisov.
10. Príjemca sa zavázuje predIožítposlrytovatelovi v termíne podťa bodu 8. tohto č1.
vecné a finanČné,uyhodnotenie poslgrtnutej dotácie, za správnosť ktorého
zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.
Vo vyhodnotení podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu je príjemca povinný
uviesť:

a/ číslozrnluly o poskytnutí dotácie,
b/ qíškuposkytnutej dotácie a variabilný s5.mbol, pod ktorym dotáciu
prťa],

c/ učel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá,
d/ úškupoužitých penažnýcLr prostriedkov z ďotácie, v členenípodťa
druhu a účeluíinancovaných výdavkov /podťa prílohy č. I l ,
2

ei výšku prípadných vrátených penazných prostriedkov z poskytnutej
f

f

dotácie,
vecne lyhodnotenie projektu,

gl zozTlaín preukázatelne r,lmaložených výdavkov podpísaný štatutárnym

orgánom príjemcu, v štruktúre: dátum, číslodokiadu, pod ktorym bol výdavok
v účtovnejevidencii zaúčtovanýa suma výdavku.

Vyúčtovaniev zmysle bodu 10. tohto článku zrnluly musí tiež obsahovať:

A) originál vyplnenej, opečiatkovanej a podpísanej tabuťky "Vvúčtovaníe
ktorú príjemca
obdrži spolu so zmluvou. Priamo v tabuíke štatutálrny zástupca príjemcu

svojim podpisom potvrdí formálnu a vecnú správnosť -"1rrrčtovania.
V tabulke sa uvedenie i miesto, kde sa originaly dokladov súvisiace
s poskytnutou dotáciou u príjemcu nachádzaju.

B) prílohou r,yššieuvedenej tabuťky sú všetky čitatelnéfotokópie dokladov

preukazujúce použitie dotácie /nákup alebo dodanie službyl, ako sú:
danové doklady - faktúry s náežitosťami podťa § 7l zákona č.222l2OO4
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskoršíchpredpisov, objednáuky,
dodacie iisty, výptsy z bankového učtu oprijatí dotácie, o výberoch, o

bezhotovostných platbách

faktúr,

príjmové

doklady, pokladničnébloky z elektronicl§ch pokladní a pod,

pokladničné

11. Kontrolu dodržaníarozsa}tu, účelua podmienok dohodnutých vzrnluve
o poskytnutí dotácie, ako aj správnosť vyúčtovaniaa vecnej realizácie sú
oprávnení r,ykonať zamestnanci DPO SR a zamestnanci Úradu kontroly MV
SR.

Príjemca sa zavázuje urnožniízamestnancom poskytovateťa a zamestnancom
UK MV SR ýkon tejto kontrolv.

L2. Príjemca je povinný bezodkladne

vrátiť poskytovateťovi dotáciu, alebo jej
časť,ktorá nebola použítá na účeldohodnutý v Č1. I. tejto zmlur,y s tým,

Ze:

a)

povinnosť príjemcu vrátiť dotáciu sa vzťahuje aj na prípad, ak poslgrtovatel
zistí túto skutočnosíz predložených dokladov (r,yúčtovania) v zmysle Č1. II,
bod 10 písm. A) a B) tejto zmluvy. Povinnosť sa vzíahuje na vrátenie takej
r,ýšky prostriedkov, ktorú i.yčísliposkytovateť z dóvodu nedodržania
ustanovení tejto zrnluvy. Príjemca je povinný vrátit tieto frnančné
prostriedky najneskór do S-tich kalendárnych dní odo dňa oználnenía
wmy na vrátenie neoprávneného použitia prostriedkov od poslqrtovatela;

b| príjemca je povinný vrátiť poskytovateťovi aj tú časťprostnedkov, ktoru
ner,yčerpal do i,}šky poskytnutej dotácie. Príjemca je povinný vrátiť tieto
finančnéprostriedlqy najneskór do S-tich kalendárnych dní odo dňa
určenéhona použitie dotácie vzmysle Cl. il bodu 7 tejto zrnlul,y, t.j. vrátiť
nerryčerpanúčasťdotácie do 5. 9. 2OL7,

13. Prostriedky z dotácte, ktoré je príjemca povinný vrátiť poskytovatelovi
podťa bodu 12. tohto článku zmluvy budu poukázané na účetposkytovatela
č. SK33 O2OO 0000 OOI2 2502 5254, ako variabilný symbol sa použije číslo

zrnluvy, konštantný symbol 0558.
poskytovateťovi DPO SR avízo o piatbe.

L4. Nedodržanie

Zároveřl príjemca dotácie

zašIe

zrnluvne dohodnutých podmienok sa bude považovať.za porušenie
f,rnančnej disciplíny a bude podliehať sankciám.

\

čt. tlt.
závetečné ustanovenia

1.

Právne pomery neupravené touto.Žmluvoť'sa riadia prísiušnými ustanoveniami
obóiarrskeho zákoirníka,

2. Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane príjemca
(Mesto resp. Obec) a jeden poskytovatel (DPO SR),

3.
.
4.

Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti vypl;ivajuce z ustarrovenia §
47a a nasl. Občiarrskello zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č.2IL|2OOO
Z, z, o slobodnom prístupe k informáciám a o zTTLeíIe a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Obsah tejto zmluvy je možnémeniť a]ebo aopÍRať len po vzájomnej dohode
obidvoch zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov
podpísaných štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budú
neoddelitelnou súčasťoutejto zrnluvy

5.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutáLrnymi zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej
strálrrke príjemcu.

6.

Zrnluvrré strany wýhlasujú, že sl, zmluvu prečítali,jej obsa_hu porozumeli a na
znak súhlasu ju bez výhrad podpisulú.

v Bratislave, dna
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