zMLtJvA é, l42o 472
o poslrytnutí dotácile z prostdedkov DobrovolheJ požiatneJ
ochrany
§lovenskeJ rePubttky uzatvorená v zmysle § sl-oběianskeho
zákonníka
(ďaleJ len rzmluva..t
IJčastníci zmluug:

Posk5rtovateť:
Sídlo:
v mene ktorého koná:

Dobrovol'ná pož7atna ochrana SR
Kutuzovova77, 831 03 Bratislava 3
vendelín Horváth
generálny sekretár DPO SR
ool77474
2o2o878992
VÚB, a.s., Bratislava
SK33 O20O OOOO OO1,2 2502 5254

Ičo:
DIČ:

!11kové spojenie:
Císlo účtuv IBAN:
(ďalej len,rp o s k y t o v a t e

l'..)

a
PríJemca:

obec Bohdanovce
Obecný úrad
Bohdanovce 142, O44 16 Košice - okolie

Sídlo:
v mene ktorého koná
štatutárny zástupca:

Marta Gamrátová

lčo:

Bankové spojenie:
Císlo účtuv IBAN
(ďalej len rrp r íJ e m c

a..)

00323985
Prima banka Slovensko, É!.s.
SK61 5600 0000 0004 1533 o0o1

Finančná dotácia je určená a pdsne účelovoviazartána
zúezpečenie
potrieb a akcieschopnosti DHZO Bohdanovce

čt. I.
Úeet a predmet zmlurry
1.

učelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv
a povinností
zmlurmých strán
poskytnuti
prást.i"dkoy
r
D'obrovolnej
_pri
_.aótacié
požiarnej ochrany Slovenskej
republiky (DPO SŘt.

2.

predmetom tejto zmluvy je záviázok
poslrytovateía poskytnúťpdjemcovi
dotáciu v sume. 1.4OOrOO Eur (slovom : Jédentisícsiyrisio
eur1' aŽáv iázok
prijemcu použiťdotáciu plryj qýške pre Dobrovoťný
rrasies-tc5,
ou""

"
na zabezpečenie materiálno-technlckého
"t* na
rrytáventa buzó,
osobné ochranné pr_ac_ovlré ptostrledky pre ěien ov DHZo,
odbornú
príprarnr ělenov Dltzo . ráb""pučentó iendsu opra.ry a nákup
náhradných dielov na hastěskú techniku a haslčské
mototové
vozidlá.

čl. il.
Podmienky použitia dotácie
Príjemca sa zavázt4e Íinančnéprostriedky zdotácie použiťna íinancovanie
PodPory dobrovoťného hasičskéhozboru obce v súlade s celoplošn;ýan
rozmiestnením síl a prostriedkov hasičslcých jednotiek na územíSlÓvenstej

1.

republiky a, s vyhláškami MV SR č.30l2OL7 Z,z., č. 2o7/2OI5 Z.z., ktoqými sá
mení a dopÍňa vyhláška Mv SR č. 6LL lb}o6 Z. z. á hasičsiqfch jednoit a"n.
PodmienlqY na poskytnutie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri
uPlatňovanÍ, navrhovaní a schva_ťovaní dotácie, kontrolu použitíaaotacié ale.;
vlč!9vaníeupravujú ustanovenia zdkona č. 523/2OO4 Z.z, a zé^kona ď.
526l2OIO Z.z.

2,

3. Pfijemca prljíma dotáciu uvedenú vČ1. t. bod,2. tejto zmluvy bez výbrad, aza
podmienok uvedených v tejto zmluve.

4. PlÍiemca sa zlvázuie zabezpeč!ť_spolufinancovanie z vlastnÝch alebo inÝch
ako vereinÝch ,4roiov vo rrý§ke naimenó
oosk rtnutei rozpočtovanei dotácie podťa zárffi.

5.

Prijemca sa zavázuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne
záváanými Právnymi predpismi upravujúcimi vere.lne obstarávanie a berie na
vedomie svoje povinnosti vyplývajú ce zo zdkona č. 5ž3
/2oo4 Z,z.
Zfuoveň sa Príjemca zavázuje pri hospod,árení s poslqrtnutou dotáciou
dodrŽÍavat vŠetlryPlatné právne predpisý vzťahujúc"' .. " rr" hospodárenie
s prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

6.

Pr{jernca sa . zavázuje zabezpeóíť maximálnu hospodárnosť, efektívnosťa
ÚČinnosť PouŽitía dotácie v súláde s účeloqýmurčením-uveden;6n v č1. I. ods. 2
avČ1. II. odst. 1tejto zmLuvy. DotáciaJe urěená na bežné.rýa..rky a priJeJ
PouŽití - zabez_Pgčenínákupu nesmie ňákupná cena za Jeden lrus lresíarrnuř
§umu 1.699,00€sDPH.

7. PoslrYtovateť poukáže finančnéprostriedky uvedené v čt. I. bod 2. tejto
zmluvY bezhotovostnýn prevodorrr_ na účetpríjemcu uvedený v záhlaví tejto
zmluvY Po nadobudnutí platnosti zmluuy, tj. p; jej podpis" oňo*" zmluvnlini
stranami a doručeníjedného original ,.ýrroto"ěr-riď zmluvy na adresu
poskytovateťa.

8.

PostrcYtnutú ÚČelovúdotáciu v zmysle Čt.t tejto zmluvy
použiťdo 2O. 8.2O2O.

je pr{jímatel oprávnený

9, PÍsomnéqrriČtowanie poslqrtnutej dotácie je prijemca povinný

predloáť
PoskYtovateťovi do 31. 8. 2O2O. Nepredloženie,-resi. ňeskoršii predloženie bude
PovaŽované za. hrubé porušenie podmienok zmlurry a prijemca bude požíad,Áý
o vrátenie celej poslrytnutej dotácie.

10. Prijemca Poslqrtnutú dotáciu eviduje v účtovníctveosobitne tak,
ÚČtovníctvo

aby
bolo zrozvmíteťné,správne, preukázateťné a úplnépodťa ustanovení
§ 8 zákona ó. 43í /2OO2 Z.z. o účtovníctvóv zrrení neskoršíóh préapi"o,r.

11.

Príjemca sa zavázaje predloáť poskytovateťovi v termíne podťa bodu 9. tohto
Č1. vecné a Íinančnévyhodnoteniě poŠt<ytnutej dotácie, za^ *právnost
ktorého
zodpovedá štatutárny orgán prij emcu.
Vo rrYhodnotení Podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu je pdjemca povinný
uviesť /v tabuťke vyúčtovanie.,./:
2

a) číslozmlury o poskytnutí dotácie,
b) názov mesta resp. obce
c) néuov DHZO, pre ktoý bola dotácia určená
d) výšku poskytnutej dotácie

e) rozPis PouŽitých PeňaŽných prostriedkov z d,otácíe, podla dokladov o obstaraní
v ČleneníPodťa druhu a účelurrýdavkov
/poďta metodického usmernenia -

pdlohy č. l/,
0 celkovú sumu použtých íinančnýchprostriedkov
9 výŠkuPríPadných vrátených peňažných prostriedkov z pos\ytnutej dotácie,
h) meno a tel. a mailový kontakt na osobu, ttorá vničtovďnie l.yt onja
i) pečiatku a podpis štatutárneho zástupcu príjerncu
VYÚČtovanie v zmysle bodu 11. tohto článku zmluvy musí obsahovať:

A) originál lYPlnenej, opečiatkovanej a podpísanej tabuťky "Vyúčtovaniedotácie

Po§krrtnuteiz prostriedkov DPo SR pre,roli 2020ž. ktorú ňrilffi
zmluvou a je zverejnená aj na
v Šekcii tlačivá. priamo
"trárké unlllrdpg§§k
v tabufke Štatutárny zástupca prijemcu
;".Jim p"dpt"om potvrdí formálnu a
vecnú sPrármosť qrúčtovania.V tabuťke sa uvedenie-i miesio, kde sa originatý
dokladov súvisiace s poskytnutou dotáciou u príjemcu nachádz,ajú.
prÍlohou vyŠŠieuvedenejtabuťlc.y sú všetky čitateťnéfotokópie dokladov
Preukazujúce Pouátie dotácie /nákup alebo-doffiir-shržby/, áko su: daňové
dokladY - faktúry s náežitosťami podťa § 7L zákona č. zzá'lbóÓ+ Z. z.
o d,ani
z Ptídanej hodnoty v znení neskoršíc}r predpisov a peeiátr.tu dodávateťa,
objednávkY, dodacie listy, qfpisy z bankového účtď p.il"ti dotácie,
o
výberoch, o bezhotovostných p-latbách faktúr, prijmová
"
pokladničné
doklady,výdavkové pokladničnédoklady, pokladnične^tt,ot<y ,etett.orric§ých
pokladní, doklady od kuriéra pri dodávt<aón na dobierku . poá.

Bl

L2,

Kontrolu dodrŽania rozsahu, účelua podmienok dohodnutých v zmluve
PoskYtrrutí dotácie, ako qi správnosť r5ruetovania a vecnej teaJízácie sú
oPrávnení vYkonať zamestnanci DPO SR a zamestna4ci úladu koátroly
MV SR.
Priiemca sa zavázuje umožniťzamestnancom poslgÉoťoteíá r"*""tňancom
úK
MV SR výkon tejto kontroly.
"
o

13,

Príjemca je Povinný
_
ktorá nebola poutttá

bezodkladne vrátiť poslqrtovatelovi dotáciu, alebo jej časť,
na účeldohodnutý v Čt. t. tejto zmlu.y qgq1, ž",
a) Povinnosť Priiemcu vrátiť dotáciu sa vzťahujě aj na p.ip"a;-"r.
"
pos|.ytovateť
zistí túto skutočnost z predloženjc! dokladov trnyaĚto"ái;j,;;ý"j;éí
ii,';;;
11 PÍsm. A) a B) tejto zmluT y. Povinnosť sa lrrřuhrr.1" ,r.
taté: ÓŠr.ý
"iat"rri"
Prostriedkov, ktorú vYČÍsliposlqrtovateť z dóvodu neáodržania
ustanovení tejto
Pdjemca je povinný vrátiť tieto finančnéprostriedlry najneskór do
5'T,luw:
tich kalendárnYch dní odo dňa oznámenia - výmy na vrátenie neoprávneného
Pouátia Prostriedkov od poslqltovateťa zaslanej na mailoqý kontatt ,r""á".rý
v tabufke vyúčtovanie;

b|

Príjemca,je Povinný vrátiť poskytovateťovi aj tú časťprostriedkov, ktorú
yčerpal do qišky poskytnutej dotácie po dorátani povinného min.
5o/o
sPolufinancovania. Pdjemca je povinný *atit tieto íinančnéprostriedlcy
nqineskór do S-tich kalendárnyctr dní oáo dňa určenéhona použitie
dotácie
v zmYsle Čt. tt bodu 8 tejto zmluvy, tj. vrátiť nerr5rčerpanúčast dotácle
do 5.
9.2o2o.
neT

l4,_

ProstriedkY z_dotácie, ktoré je pdjemca povinný vrátiť poslgrtovatelovi podťa
13. tohto_
_Článku zmluvy budú porŘár*ré na účetposkýtovatela č. SK33
0200 0000 OOI2
2502 5254, ako variabilný symbol sa'po"ŽliĚ číslozmlu,uy,
konŠtantný sYmbol 0558. Zároveň príjemca aótaóie zašIe poŠ6nto.r"teťovi Dpo
SR
avízo o platbe na mail: sekretariat-sotakova@dposr,sk

bodu
_

15.

NedodrŽanie zmluvne dohodnuQých podmienok §a
porušenie íinančnejdisciplíny a bude podliehať sankciám

bude

považovať.za

čl. nI.
závercéné ustanovenia
1.

|{áYne Pomery neuPravené touto zmluvou sa riadia príslušnýmiustanoveniami
občianskeho zákonníka.

2. Táto zmluva je r,Yhotovená v dvoch rovnopiso ch, zktorých jeden
d,ostane príjemca
(mesto resp. obec) a jeden poskytovatet
1ĎnO Sn;.

3.

Zmluvné stranY berú na vedomie zdkonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia

47a a nasl. ObČianskeho zákonníka v platnom znení á b saZé,korr^ č. 2IL/2ooo§
Z, z, o slobodnom Prístupe k informáciám a o zmerre a doplnení niekiorych
zdkonov (zdkon o slobode informácií) v zrrení neskorších predpisóv.

4.

9!rr' tejto zmluvy je možnémeniť alebo doplnať len po vzájomnej dohod,e
obidvoch zmluvných strán, a to formou očíŠlovanýchpísomáý"r, dodatkov
PodPÍsaných Štatutty*i zástupcami obidvoch zmlÚvnýcir stra_ri, ktoré budú
neoddelitelnou súčasťoutejto zmluvy

c.

Zrnluva nadobúda Platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami
oboch
zmluvných strán a účinnosťdňom naŠt"au3ri"i* po dni
webovej
1ei
stránke prijemcu.
^ereiÁ;;á ""

6.

Zmluvné stranY vYhlasujú, že si zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli
a na
' J-J znak súhlasu jubezrnýhrad podpisujú
V Bratislave, dňa

27 0}.

20t0

Dobrovoťn á požíarnaochrana SR

l,.Lot

Mesto/

§elfietořidt§f
§ekretoririt

^/
ý
h
VenM

|i

, [t|donp!,,%gď^

Rt...

Horváth/

generálny sekretár

OlO Sn

,R,ryi7v
)
oTá9
:?-=rs^*.l:é'
štatutárny
zástupca
NEer2

čitatelnéqeno_a priezrrisko

:

*Nehodiace sa preěiarknite
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