zMLtIvA é. 3,2L 0961
o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoťnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
(dblej lett rrzmluva")
(]častnícizmluug:

Poskytovateť:
Sídlo:
v mene ktorého koná:

Dobrovoťná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17 , 831 03 Bratislava 3
vendelín Horváth
DPo SR
STr";;'H^sekretár
2020878992
VÚB, a.s., Bratislava
SK33 O2OO OOOO ool2 2502 5254

Ičo:
DIČ:

Bankové spojenie:
Čísloúčtuv IBAN:
(ďalej len rrp o s ky t o v a t e ť")
a

Príjemca:
Sídlo:

Obec Koprivnica
Obecný úrad
Koprivnica 126,086 43 Koprivnica

štatutárny zástupca:

Ing. Peter Krupa

tčo:

00322164
VÚB, a.s.
SK17 O2OO

v mene ktorého koná

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

OOOO ooOO

o4o2 2522

Finančná dotácia je určená a prísne účelovoviazaná na zabezpečenie
potrieb a akcieschopnosti DHZO Koprivnica

čt. I.
Úeet a predmet zmluvy

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

2.

Predmetom tejto zmluvy je závázok poskytovateťa poslrytnúť príjemcovi
dotáciu v sume 3.0OOrOO Eur (slovom: Tritisíc eur) a závázok príjemcu
použiť.dotáciu v plnej výške pre Dobrovoťný hasičslry zbor obce na
zabezpeéenie materiálno-technického rrybavenia DHZOr ío osobné
ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu
členov DIJ'ZO a zabezpečenie senrisu - opfavy a nákup náhradných
dielov na hasiěskú techniku a hasiěské motorové vozidlá.
96I

čt. u.
Podmienky použitia dotácie

1. Príjemca sa zaviázuje íinančnéprostriedky z dotácíe použit na íinancovanie
podpory dobrovoťného hasičskéhozboru obce v súlade s celoplošným
rozmiestnením sí1 a prostriedkov hasičs§ých jednotiek na úzerníSlÓvenskej
rePubliky a s vyhláškami MV SR č. 30l2Ol7 Z.z., č. 2OI/2OI5 Z.z., ktorýmí sa
mení a dopÍňa vyhláška MV SR č. 61 1 12006 Z. z. o hasičsi<5lch jednotkách.

2.

Podmienky na poskytnutie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri
uplatňóvaní, navrhovaní a schvalovaní dotácie, kontrolu použitia dotácié aJej
zúČtovanieupravujú ustanovenia zákona č. 523/2OO4 Z,z. azákona č.
526/2OIO 7,.z.

3. Pdjemca prijíma dotáciu uvedenú vČt. I. bod 2. tejto zmluvy bezvýhtad, aza
podmienok uvedených v tejto zmluve.

4. príiemca sa zavázuie zabezpečiť spoluíinancovanie z vlastnÝch alebo inÝch
ako vereinÝch zdroiov vo rr,ýške naimenei 57o z celkovei schválenei a
Doskvtnutei rozpočtovanei dotácie podl'a zaradenia do kateEórie.

5.

Pdjemca sa zavázuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne
záviÁznýrni právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie a berie na
vedomie svoje povinnosti vyplývajúce zo zákonač.523l2oo4 Z.z.
Zároveň sa príjemca zaviázuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou
dodrŽiavať všetky platné právne predpisy vzťahujúcesa na hospodárenie
s prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

6. Príjemca sa zavázuje zabezpečítmaximálnu hospodárnosť,

efektívnosť a
ÚČinnosť pouátia dotácie v súlade s účelovýpurčenírn_uyedenýp v č1. I. od,s. 2
a v Č1. II. odšt. 1 tejto Žmluvy. Dotácia je urěená na bežné
a pri Jej
"ýa.rr*y
PouŽití - zabezpečenínákupu nesmie nákupná cená za jeden
kus presiárrnul

sumu 1.699,00€sDPH.

7. Poskytovatel poukáže finančnéprostriedi<y uvedené v čt. I. bod 2. tejto
zmluvy bezhotovostným prevodom na účetpríjemcu uvedený v zdhlaví tějto
zmlu'nY Po nadobudnutí platnosti zmluvy, tj. po jej podpise oboma zmluvnými
stranami a doručeníjedného originál vyhotoveniá zmluvy na adresu
pos§rtovatela.

8.

Poslgrtnutú účelovúdotáciu v zmysle Č1. l tejto zmluvy je prijímateť oprávnený
použiťdo 20. a.2O2L.

9. PÍsomnévyriČtovanie poslqrřrutej dotácie je príjemca povinný

predloáť
Pos§rtovatelovi do 31. 8. 2O2l. Nepredloženie, resp. neskoršié predlÓzenie bude
PovaŽovarté za hrabé porušenie podmienok zmluvy a príjemca bude požiad,aný
o vrátenie celej poslqrtrrutej dotácie.

10. Pdjemca poslqrtnutú dotáciu eviduje

v účtorrníctveosobitne tak, aby
ÚČtotrníctvo bolo zrozamitelné, správne, preukázateíné aúplnépodla ustanovení
§ 8 zákona č. 43I /2OO2 Z.z. o účtovníctvev zrrení neskoršíóh prédpisov.

11.

Príjemca sa zavázuje predloáť poslqrtovatelovi v termíne podťa bodu 9. tohto
z{ správnosť ktorého
zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.
Vo vYhodnotení podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu je prdemca povinný
uviesť /v tabulke vyúčtovanie.../
Č1. vecné a Íinančnévyhodnotenie poslqrtnutej dotácie,

:

2

číslozmluvy o poskytnutí dotácie,
resp. obce
c) názov DHZO, pre ktorý bola dotácia určená
d) výšku poslqrtnutej dotácie
e) rozpis použitých peřražných prostriedkov z dotácie, podťa dokladov o obstaraní
v členenípodťa druhu a účeluvýdavkov lpodIa metodického usmernenia prílohy č. Il,
f) celkovú sumu použitých íinančnýchprostriedkov
g) výšku prípadných vrátených peňažných prostriedkov z poskytnutej dotácie,
h) meno a tel. a mailový kontakt na osobu, ktorá vyúčtovanievykonala
i) pečiatku a podpis štatutárneho zástupiu príjemcu

a)

b) názov mesta

Vyúčtovaniev zmysle bodu
A)

B)

1

1. tohto článku zrnluvy musí obsahovať:

originál vyplnenej, opečiatkovanej a podpísanej tabuťlry "Vvúčtovaniedotácie

poskvtnutei z prostriedkov DPO SR pre rok 2O21". ktorú príjemca obdržíspolu so
zmluvou a je zverejnená aj na stránke www.dposr.sk v sekcii tlačivá. Priamo
v tabulke štatutárny zástupca príjemcu svojim podpisom potvrdí formálnu a
vecnú správnosť vyúčtovania.V tabulke sa uvedenie i miesto, kde sa origináy
dokladov súvisiace s poskytnutou dotáciou u príjemcu nachádzajú.

prílohou vyššieuvedenej tabuťky sú všetky čitatelnéfotokópie dokladov
preukazujúce použitie dotácie /náú<up alebo dodanie službyl, ako sú: daňové
doklady - faktúry s náležitosťami podťa §7l zákona č. 222l2OO4 Z. z. odaní
z priďanej hodnoty v znení neskoršíchpredpisov a pečiatkou dodávateťa,
objednávlry, dodacie listy, výpisy z bankového účtuo prijatí dotácie, o
výberoch, o bezhotovostných platbách faktúr, príjmovépokladničné
doklady, výdavkové pokladničnédoklady, pokladničnébloky z elekttoniclých
pokladní, doklady od kuriéra pri dodávkach na dobierku a pod.

dodržania rozsahu, účelua podmienok dohodnutých v zmluve
poskytnutí dotácie, ako aj správnosť vyričtovania a vecnej rea7izácie sú

L2. Kontrolu
o

oprávnení vykonať zamestnanci DPO SR a zamestnEr.-ci Úrndu kontroly MV SR._
Príjemca sa zavázuje umožniťzamestnancom poslrytovatela a zamestnancom UK
MV SR výkon tejto kontroly.

13.

Príjemca je povinný bezodkladne vrátiť poskytovateťovi dotáciu, alebo jej časť,
ktorá nebola použítána účeldohodnutý v Čt. L tejto zmluvy s tým, že:
a) povinnosť príjemcu vrátiť dotáciu sa vzťahuje aj na prípad, ak poskytovateť
zistí túto skutočnost z predLožených dokladov (vyúčtovania)v zmysle Č1. II, bod
11 písm, A) a B) tejto zmluvy. Povinnosť sa vzťa}ruje na vrátenie takej výšky
prostriedkov, ktorú vyčísliposlrytovatel z dóvodu nedodržania ustanovení tejto
zmluvy. Príjemca je povinný vrátiť tieto finančnéprostriedky najneskór do 5tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia - výzw na vrátenie neoprávneného
použitia prostriedkov od poskytovateía zaslanej na mailový kontakt uvedený
v tabuťke vyúčtovanie;

b)

príjemca je povinný vrátít poskytovatelovi aj tú časťprostriedkov, ktorú
nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie po dorátaní povinného min, 5o/o
spolufinancovania. Príjemca je povinný vrátiť tieto finančnéprostriedlry
najneskór do S-tich kalendárnych dní odo dňa určenéhona použitie dotácie
v zmysle Čt. n bodu 8 tejto zmluvy, tj. vrátiť nerryčerpanúčasťdotácie do

s.9.2o2t.

L4.

Prostriedky z d,o1ácíe, ktoré je príjemca povinný vrátiť poskytovatetovi podla
bodu 13. tohto článku zrnluly budú poukázané na účetposkytovateťa č. SK33

0200 0000 OOI2 2502 5254, ako variabilný symbol sa použije číslozmlur,y,

konštantný symbol 0558. Zélrovei príjemca dotácie zašLe poskytovateťovi DPO SR
avizo o platbe na mail: sekretariat-sotakova@,dposr.sk

Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude považovať. za
porušenie íinančnejdisciplíny a bude podliehať sankciám.

15.

čt. rrr.
závereénéustanovenia
1.

Právne pomery neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnýmiustanoveniami
o b či an skeho zákonníka.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopiso ch, z ktorych jeden dostane príjemca
(mesto resp. obec) a jeden poslqrtovatel (DPO SR).

3.

Zm|uvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia §
47a a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č.2II|2OOO
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorych
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4.

Obsah tejto zmluvy je možnémeniť alebo dopinať len po vzájornnej dohode
obidvoch zmluvných strán, a to formou očíslovanýchpísomných dodatkov
podpísaných štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budú
neoddeliteťnou súčasťoutej to zrnluvy

5.

Zmb,xa nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej
stránke príjemcu,

6.

Zrnluvné strany vyhlasujú, že sí zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju bez výt::rad podpisujú.
V Bratislave,

dňa
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Dobrovoťn á požíarnaochrana SR

ďřla

b27

Mesto/ Obec*
pečiatka
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Vendelín Horváttý
generálny sekretár DPO SR

štatutárny zástu

čitateťnémeno a oriezvisko:
*_

Peter :
obca /"re__--1_=
//

lno. Kř1UPA

sřarosta

podpis:

*Nehodiace sa prečiarknite
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