
ZMLUVA č. 1420 089 

o poskytnuti dotácie z prostriedkov Dobrovornej požiarnej ochrany 
Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonnika 

(d'alej len „zinluva") 

(Ičastnici zmluvy: 

Poskytovater: 
	

Dobrovorná požiarna ochrana SR 
Sidlo: 
	

Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 
V mene ktorého koná: 

	
Vendelin Horváth 
generdlny sekretár DPO SR 
00177474 
2020878992 
VOB, a.s., Bratislava 

Obec Kšinná 
Obecný tirad 
Kšinná. 102, 956 41 Kšinná. 

Tatiana Botková. 

IČO: 	 00310638 
Bankové spojenie: 	 VOB, a.s. 
Čislo tau v IBAN 
(dalej len „príjemca") 

Finančná dotácia je určend a prisne fičelovo viazaná na zabezpečenie 
potrieb a akcieschopnosti DHZO Kšinná. 

I. 

tčel a predmet zmluvy 

1. Očelom tejto zmluvy je iiprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti 
zmluvných strán pri poskytnuti dotácie z prostriedkov Dobrovornej 
požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR). 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovatera poskytnilf prijemcovi 
dotáciu v sume 1.400,00 Eur (slovom: Jedentisicštyristo eur) a záväzok 
prijemcu použif dotáciu v pinej výške pre Dobrovorný hasičský zbor obce 
na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na 
osobnč  ochrann6 pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornii 
pripravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a ná.kup 
náliradných dielov na hasičskil techniku a hasičské motorovč  
vozidlá. 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Cislo fičtu v IBAN: 
(dalej len „p oskytovate r") 

a 

Prijemca: 

Sidlo: 
V mene ktorého koná 
štatutárny zástupca: 



Podmienky použitia dotácie  

1. Prijemca sa zaväzuje finandne prostriedky z dotácie použit na financovanie 
podpory dobrovorného hasičskeho zboru obce v sfilade s celoplošným 
rozmiestnenim sil a prostriedkov hasičských jednotiek na tizemi Slovenskej 
republiky a s vyhláškami MV SR 6. 30/2017 Z.z., č. 201/2015 Z.z., ktorými sa 
meni a dopĺfia vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkäch. 

2. Podmien.ky  na poskytnutie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri 
uplatriovani, navrhovani a schvaTovani dotácie, kontro1u použitia dotácie a jej 
zildtovanie upravujil ustanovenia zákona d. 523/2004 Z.z. a zákona d. 
526/2010 Z.z. 

3. Prijemca prijima dotáciu uvedenti v Čl. I. bod 2. tejto zmluvy bez výhrad a za 
podmienok uvedených v tejto zuiluve. 

4. Prijemca sa zaväzuje zabezpečit spolufinancovanie z vlastnirch alebo iných 
ako verejných zdrojov vo virške najmenej 5% z celkovej schvilenel a 
poskytnutej rozpočtovanej dotácie podra zaradenia do katezórie.  

5. Prijemca sa zaväzuje pri nakladani s dotáciou postupovat v sillade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi upravujilcimi verejne obstarávanie a berie na 
vedomie svoje povinnosti vyplývajfice zo zákona č. 523/2004 Z.z. 
Zároveň  sa prijemca zaväzuje pri hospodáreni s poskytnutou dotáciou 
dodržiavat všetky platne právn.e predpisy vzfahujfice sa na hospodärenie 
s prostriedkami zo štátneho rozpočtu. 

 	- 

6. Prijemca sa zaväzuje zabezpečif maximálnu hospodárnost, efektívnost a 
fičinnost použitia dotácie v súlade s tičelovým určenim uvedeným v 61. I. ods. 2 
a v čl. II. odst. 1 tejto zmluvy. Dotácia je určená na bane výdavky a pri jej 
použiti - zabezpečeni nákupu nesmie nákupná cena za jeden kus presiahnut 
sumu 1.699,00 C s DPH. 

7. Poskytovater poukáže finančne prostriedky uvedene v Čl. I. bod 2. tejto 
zmluvy bezhotovostnSnn prevodom na tičet prijemcu uvedený v záhlavi tejto 
zmluvy po nadobudnuti platnosti zmluvy, t.j. po jej podpise oboma zmluvnými 
stranami a doručeni jedneho 	originál vyhotovenia zmluvy na adresu 
poskytovatefa. 

8. PoskytnutU fiče1ovd dotáciu v zmysle Čl. I tejto zuiluvy je prijimatef oprávnený 
použit do 20. 8. 2020. 

9. Pisomne vyildtovanie poskytnutej dotácie je prijemca povinný predložit 
poskytovaterovi do 31. 8. 2020. Nepredloženie, resp. neskoršie predloženie bude 
považovane za hrube porušenie podmienok zmluvy a prijemca bude požiadaný 
o vrätenie celej poskytnutej dotácie. 

10. Prijemca poskytnutd dotáciu eviduje v fičtovnictve osobitne tak, aby 
fičtovnictvo bolo zrozumiterne, správne, preukázaterné a fipine podfa. ustanoveni 
§ 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o Učtovnictve v zneni neskoršich predpisov. 

11. Prijemca sa zaväzuje predložit poskytovaterovi v termine podra bodu 9. tohto 
vecne a finandne vyhocinotenie poskytnutej dotácie, za sprävnost ktoreho 

zodpovedá štatutárny orgán prijemcu. 
Vo vyhodnoteni podpisanom štatutárnym orgánom prijemcu je prijemca povinný 
uviest /v taburke vyačtovanie.../: 
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a) čislo zmluvy o poskytnuti dotácie, 
, b) názov mesta resp. obce 
c) názov DHZO, pre ktorý bola dotácia určend 
d) výšku poskytnutej dotácie 
e) rozpis použitých periažných prostriedkov z dotácie, podfa dokladov o obstarani 

v členeni podia druhu a fičelu yýdaykov /podfa metoclického usmernenia - 
prilohy 6. 1/, 

f) celkovú sumu použitých finančných prostriedkov 
g) výšku pripaclných vrátených peŕiažných prostriedkov z poskytnutej dotácie, 
h) meno a tel. a mailový kontakt na osobu, ktorá vyúčtovanie vykonala 
i) pečiatku a podpis štatutárneho zdstupcu prijemcu 

Vyúčtovanie v zmysle bodu 11. tohto článku zmluvy musi obsahovaf: 

A) originál vypinenej, opečiatkovanej a podpisanej tabufky "Vyúčtovanie dotácie  
poskytnutej z prostriedkov DPO SR pre rok 2020", ktor(i prijemca obdrži spolu so 
zmluvou a je zverejnená aj na strdnke www.dposr.sk  v sekcii tlačivd. Priamo 
v tabufke štatutárny zástupca prijemcu svojim podpisom potyrdi formálnu a 
vecnú sprdynosf vyúčtovania. V tabufke sa uvedenie i miesto, kde sa originály 
dokladov súvisiace s poskytnutou dotáciou u prijemcu nachádzajú. 

B) prilohou vyššieuvedenej tabufky sú všetky čitaterné fotok6pie dokladov 
preukazujiice použitie dotácie /ndkup alebo dodanie služby/ , ako sú: dailoyé 
doldady - faktúry s ndležitosfami podfa § 71 zákona 6. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v zneni neskoršich predpisov a pečiatkou dodávatera, 
objednávky, dodacie listy, výpisy z bankového Tatu o prijati dotácie, o 
výberoch, o bezhotovostných platbách faktúr, prijmové poldacIničné 
doldady, yýdaykové poldadničné doldady, poklacIničné bloky z elektronických 
poldadni, doklady od kuriéra pri dodávkach na dobierku a pod. 

12. 	Kontrolu dodržania rozsahu, tičelu a podmienok dohodnutých v zmluve 
o poskytnuti dotácie, ako aj sprdynosť  vy(ičtovania a vecnej realizdcie sú 
oprdyneni vykonaf zamestnanci DPO SR a zamestnanci Oradu kontroly MV SR. 
Prijemca sa zaväzuje umožnif zamestnancom poskytovatefa a zamestnancom OK 
MV SR výkon tejto kontroly. 

13. 	Prijemca je povinný bezodklanne vrátif poskytovatefovi dotáciu, alebo jej časf, 
ktorá nebola použitá na fičel dohodnutý v Cl. I. tejto zmluvy s týrn, že: 

a) povirmosf prijemcu vrátif dotdciu sa vzfahuje aj na pripad, ak poskytovatef 
zisti túto skutočnosf z predložených dokladov (vyačtovania) v zmysle Čl. II, bod 
11 pism. A) a B) tejto zmluvy. Povinnosf sa vzfahuje na vrátenie takej výšky 
prostriedkov, ktorú vyčisli poskytovatef z dôvodu nedodržania ustanoveni tejto 
zmluvy. Príjemca je povinný vrátif tieto fmančné prostriedky najneskôr do 5-
tich kalendárnych dni odo dfia oznámenia - yýzvy na vrátenie neoprávneného 
použitia prostriedkov od poskytovatefa zaslanej na mailový kontakt uvedený 
v tabufke vyfičtovanie; 

b) prijemca je povinný vrátif poskytovatefovi aj tú časť  prostriedkov, ktorú 
nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie po dordtani povinného min. 5% 
spolufmancovania. Prijemca je povinný vrátif tieto finančné prostriedky 
najneskôr do 5-tich kalendárnych dni odo dii.a určeného na použitie dotácie 
v zmysle Čl. II bodu 8 tejto zmluvy, t.j. vrátit nevyčerpanit east dotácie do 5. 
9. 2020. 

14. 	Prostriedky z dotácie, ktoré je prijemca povinný vrátif poskytovatefovi podia 
bodu 13. tohto článku zmluvy budil poukázané na fičet poskytovatefa č. SK33 
0200 0000 0012 2502 5254, ako variabilný symbol sa použije čislo zmluvy, 
konštantný symbol 0558. Zdroveii prijemca dotácie zašle poskytovatefovi DPO SR 
avizo o platbe na mail: sekretariat-sotakovaAdposr.sk  
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Dobrovorná požiarna ochrana SR 	 M-est-o/ Obec* 

pečiatka 

15. Nedocližanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude považovaf za 
porušenie fmančnej discipliny a bude podliehat sankciám. 

Cl. III. 
Záverečné ustanovenia 

1. Prdvne pomery neupravené touto zmluvou sa riadia prislušnými ustanoveniami 
Občianskeho zdkonnika. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prfjemca 
(mesto resp. obec) a jeden poskytovatef (DPO SR). 

3. Zmluvné strany benú na vedomie zdkonné povinnosti vyplývajfice z ustanovenia § 
47a a nasl. Občianskeho zdkormika v platnom zneni a § 5a zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a dopinení niektorých 
zákonov (zdkon o slobode informácii) v zneni neskoršich predpisov. 

4. Obsah tejto zmluvy je možné menif alebo dophlat len po vzájomnej dohode 
obidvoch zmluvných strán, a to formou očislovaných pisomných dodatkov 
podpisaných štatutárnymi zdstupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budd 
neoddelitefnou stičasfou tejto zmluvy 

5. Zmluva nadohada platnost driom jej podpisania štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán a fičinnost dň.om  nasledujficim po dni jej zverejnenia na webovej 
stránke prijemcu. 

6. Zmluvné strany vyhlasujti, že Si zmluvu prečitali, jej obsahu porozumeh a na 
ztiak Stlhla.su--ju-bez výhrád pTodpisitia. 	 — 	 - 

23: 5. 7020 
V Bratislave, dňa 	  V Ar/R2e/  dfia  Ooiao  

Vendelinjirváth 
generálny se tár DPO SR 

štatutárny zástupca 
čitatefné meno a priezvisko: 

a0,7-iy7oyei jp§pp- 

podpis: 

*Nehodiace so prečiarknite 
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