
ZMLUVA Č. 322 0939

o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle 51 Občianskeho zákonníka

(d‘alej len „zmluva“)

Účastnici zmluvy:

Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Sídlo: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
V mene ktorého koná: Pavol Ceľuch

prezident DPO SR
IČO: 00177474
DIČ: 2020878992
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu v IBAN: SK33 0200 0000 0012 2502 5254
(ďalej len „p o s k y t o v a t e ľ“)

a

Príjemca: Obec Šarišské Jastrabie
Obecný úrad

Sídlo: Šarišské Jastrabie 257
065 48 Šarišské Jastrabie

V mene ktorého koná
štatutárny zástupca: PaedDr. Ľubomir Rešetár

IČo: 00330213
Bankové spojenie: VÚB, as.
Číslo účtu v IBAN SK61 0200 0000 0000 1542 6602
(ďalej len „p r í j e m c a“)

Finančná dotácia je určená a prisne účelovo viazaná na zabezpečenie
potrieb a akcieschopnosti DHZO Šarišské Jastrabie

ČL I.

Účel a prednaet zmluvy

1. Účelom tejto zmluvyje úprava zmluvných podmienok, práv a povinností
zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR).

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi
dotáciu v sume 3.000,00 Eur (slovom: Tritisic eur) a záväzok prijemcu
použit dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné
ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu
členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných
dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.



či. II.

Podmienky použitia dotácie

1. Prijemca sa zavázuje finančné prostrtedkv z dotactc poLtztt na hnancoante
podpory dobrovoFného hasičského zboru obce v súiade s celoplošným
rozrniestnenim sil a prostriedkov hasičských jednotiek na území S]ovenskej
republiky a s vyhiaškami MV SR Č. 30/2017 Z.z., Č. 201/2015 Z.z., ktorými sa
mení a cloplňa vvhtáška MV SR Č. 61 1/2006 Z. z. o hasičských jednotkách.

2. Podmicnky na poskvtnutie dotácie, hospodá.renie s dotáciou, postLtp pri
uplatnovani, narhovant a schvaľova.ni dotácie, kontrolu použitia dotáctc a jej
zúcto\anie upravtijú ustannenia zákona Č. 523/2004 Z.z. a zákona č.
525/20 W Z.z.

3. fktjernca prutma dotáciu uvedenu v Či. L hod 2. tej to zn!tLi\v bez vÝb rad a za
oo(tln rnok uvedenÝch v te tu zrn I tne.

4. Prijemca sa zaväzuje zabezpečit spoiuflnancovanie z vlastných alebo mých
ako verejných zdrojov vo výja‘menej5% z celkovej schválenej a
ppskytnutej rozpočtovanej dotácie podľa zaradenia do kateg6rie.

5. Prieruca sa ZHv2zI.IC prt nktklu(IIni S dutnutou poslttpo\it \‘ súladc so všeobecne
závazn\nn pra\it‘.nu predoistnt unravulttctlnt ‘.trepté ohs rio.inte a berte na
\utIotr:e 5‘ V )1)\tI‘flt)511 \Il\\it‘c z.o zakoiut Č. á23/200 Z.z

Sa Pt lemuJ 7.J\Jĺ.LI)t pri hospodhruni S J)0SI{\lrltItOtl (lotnciou
(i]clrzia\a šctkv pht[itč ot ‚\ tu pl‘edp:s\ tzathttúct si on Ltspodhiueie
s prostr:uc!karnL zu štítnuho ltlzpo(tu.

6. Prijeinca sn zin íizuje za li ‘zp čti uutximálnu hospoclá to ost. efektívnosČ a
účinnost pouzHia dotácie súladt‘ s uuulmvrn určením titulunvm v či. 1. ods. 2
a v či. II. octst. I tuto zriiluvv. Dotácia je určená na bežné výdavky a pri jej
použiti — zabezpečeni nákupu nesmie nákupná cena za jeden kus presiahnut
sumu 1.699,00 C s DPH.

7. kvo\;itel p‘tkn uvinu stti‘dk\ ttvud(!\Č CI bnd 2. tCjiu
zIlllLtv\ uczhototostuvn prut odutu na učet plijcmitI uvedenÝ t zaltlati tujw
zmluvv po tKitiOI.)udrlU ú plauwst t zrnhivv. t .j . po jej pod riSC ohoini ‚ml tivr‘.vrni
St railalTiI S dort iccm jedneon originai vvhotovenw z;IIIu \\ nit adresu
p(Jsk\.tO\ateia.

8. Poskytnutá účeiovú ctutáciu v zmyste Či. I tejro znhluv\ je prijímateT ()prá\nenÝ
použit do 20. S. 2022.

9. Fisomně vyúčtovanie poskytnutej dotácie je prijernca povinný prediožit
poskvtovateľovi do 31. 8. 2022. Neprecitoženie, resp. neskuršie predoženie bude
považované za hrubé porušenie pocimtenok ZtfllLlvy a príie nica bude požtadanÝ
o trárenie celej poskytnutei doraeie.

10. Príjemca poskvtnutú dotáciu eviduje účrovníctve osobíme tak, aby
Ctčtovníervo boto zrozumiteľné, správne. preukázateľné a úptnč podFa ustanovení

8 zákona Č. 43 /2002 Z,z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

11. Prijernca sa zavázuje prediozit poskytovateľovi v termine podľa bodu 9, tohto
ČL vecné a ftnančné vyhocinotenie poskytnutej ciotácie. za správrtosť ktorého
zodpovedá štatutárnv orgán prijemcu.
Vo vyhodnotení podpísanom štatutásnym orgánom prijemcu je príjemca povinný
uvies€ /v tabuľke vvučtova.nie.. ./:



aj číslo zmiuvv o poskytnutí douhiu,

bj názov mesta resp. obce

c) nazov DHZO. pre ktorÝ bola doácia určená

d) \-ýšku poskytnutej dotácie

e) rozpis použitých peňa.žných prostriedkov z dotácie, podia doklaclov o obstaraní

v členení podľa druhu a účelu vÝda\-kov /podFa metodického usmernenia -

prilohvč. 1/,
1) celko\-ú sumu použitých finančných pros:riedkov

g) výšku pripadnch vrátených peňa.žných prostriedkov z poskvtnutej dotácie,

h; meno a tel. a mailový kontakt na osobu. ktorá vv-uctova.rne vykonala

i) pečiatku a podpis štatutárneho zásrupcu príjemcu

Vvúčtovanie v zmyste bodu 11. tohto článku zmluv musí obsahovať:

A) originál vvplnenej, opečiatkovanej a podpisanej tabuľky “Vvúčtovanie_dotácie

poskvtnucej z prostriedkov DPO SR pre rok 2022. ktorú príjemca obdrží spolu so

zmluvou a je zverejnená aj na strárike 3yd osr.sk v sekcii tlačívá. Priamo

v tabuVke štatutárny zástupca príjemcu svojim podpisom potvrdí formálnu a

vecnú správnost vvúčtova.nia. V tahulke sa uvedenie i miesto, kde sa originály

dokladov sú‘isiace s poskytnutou dotáciou u prijemcu nachádzajú.

B) prilohou vvssieuveder1e tabulky sú všetky čitateiné fotokópie dokiadov

preukazujúce použitie dotácie /nákup aleho dodanie stužby/, ako sú: daňové

dokady í‘aktúry s náležitostami podfa 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani

z pridanej hodnoty u zneni neskorších predp:sov a pečiatkou dodávateYa.

objednávky, dodacie listy! vvpis z hanhového účtu o prijatí dotácie, o

výheroch, o hezhotovostných platbách íaktúr, prijrnové pokladničné

doklady, výdavkové pokladničné doklady, pokladničné bloky z elektronických

pokladní, doklady od kuriéra pri dodávkach na dohierku a pod.

12. Kontrolu dodržarua rozsahu, ůče‘.i a podmienok dohodnutvch v zmluve

o poskytnuti dotácie, ako aj správnost vyhčtovania a vecncj realizácie sú

oprávneni vvkonaí zamestnanci DP() SR a zamestnanci Uradu kontroly MV SR.

Premca sa zavázuje umožnit zamestnancorn oskvtovatela a zamestnancorn CTM

MV SR vvkon tejto kontroly.

13. Príjemca je povinný hczodkiadne vrátit poskvtovateiovi dotáciu, alebo jej čast,

ktorá nebola použitá na účel dohodnutý v Cl. I. tejto zmluvv s tým, že:

a) povinnosť príjcmcu vrátit dotáciu sa xzahuje aj na pripad. ak posk\tovaLef

zisti tůto skutočnost z predložených dokladov (v‘účtovania) v zmysle Či. 11. bod

11 písm. Aj a 8) tejto zmluvy. Povinnost sa vztahuje na vrátenie takej \vskv

prostriedkov, ktorú vvčísh poskyiovatei z dbvodu ncdoclržania ustanovení tejto

zmluvv. Prijemca je povinný vrátit tieto hnančné prostriedk najneskčr do 5-

tich kalendárnvch dni odo dňa oznámenia — vvzvv na rátenie neoprávneného

použítia prostriecikov od poskycovateFa zastanej na mailový kontakt uvedený

v tabuřke \yučtoyanie:

b) prijemca je povinný vrátit poskytovazeFovi aj tň časí prostriecikov. ktorú

nevvcerpal clo výšky poskvtnutej dotácie po dorátaní povinného min. 5v;.

spolufinancovania. Prijemca je povinny vrátit tieto ňnančné prostriedky

najneskór do 5-tich kalendárnvch dní odo dňa určeného na použitie dotácie

v zrnysle Cl. If bodu S tejco zmiuvv. :.. vrátiť nevyčerpanú čast dotácie do

5. 9. 2022.

14. Prostriedky z dotácie, ktoré je prijemca povinný vrátit poskvtovateiovi podfa

bodu 13. tohto článku zmluvy hudú poukázané na účet posktovateľa č. SK33

0200 0000 0012 2502 5251, ako variabilný symbol sa použije čisto zmluvy,

konštantný symbol 0558. Zároveň prijemca dotácie zašle poskvtovateYov DPO SR

avízo o platbe na mail: sekretariat-sotákovaidposr.sk



15. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmieriok sa bude považovať za
porušenie finančnej disciplíny a bude podtiehať sankciám.

Či. HL
Záverečné ustanovenia

1. Právne pomerv neupravené touto zmluvou sa nadia pnislušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonnika.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijemca
(mesto resp. obec) ajeden poskytovateľ (DPO SR)

3. Zmtuvné strany bet-ú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia
47a a nasl. Občianskeho zákonnika v platnom zneni a 5a zákona č. 2 11/2000
Z. z. o slobodnom pnis[upe k informáciám a o zmene a doptnení ntektorj‘ch
zakonov (zákon o slobode informácii) v zneni neskoršich predpisov.

4. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo doplňať len po vzájonurnj dohode
ohidvorh zmluvných strán a to Formou očíslovaných pisonmýrh dociatkov
j)odpi sa vrh iatutárnyini zástupcami ol )ulvoch zmluvnvch strán k toré budú
ntoddclitrľnou sLtčasťori tcjto ztnlut‘y

5 ĺiiiIu O tH(tObUdO f)LtLIU)St (10010 jej )o(lpis;IIua S[Ot(ttRrnyItli zast upamni ohoch
/ZIIIU\It\( Ii stran H (1(11111081 (irlom 1H8I((IOJii(ltfl po (IIII j zv(r(p1(1110 na webnvej

si anke )IIJC[flCtI

6. Zmluvné strany vyhlasujú, ŽC st zinhivu prečitali, jej obsahu porozumeti a na
znak súhtasu ju bez výb rad podpisr

V ratislavc, (iru v (iťla

I )o}ttovoľná pozlaIna oriirirta SI ĺ‘vlesto/ ()isr

pečiatka

Pavol Ceľuch
prezident DPQ SR štatutárny zástupca

čirateFné mneno a pniezvisko:

z é7‘/2

podpis: ‚2

*Nehodiace sa prečiarknite ĺ
4


