
Obec Poproč
V.

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč
V

Sp. zn.: S-l 30/2018
č. záznamu: 130/2018-002

Z ápis v spís e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. c. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorŠích predpisov som ako poverený zamestnanec obce PoproČ zverejnila dňa
9.4.2018 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu c. S-130/2018

uzatvorenú dňa 6.4.2018

úcinnú od: 10.4.2018

zmluvné strany:

1./ Obec PoproÍ

Školská 2, 044 24 PoproČ
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., DPO SR

Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3

zastúpená Vendelínom Horváthom, generáhiym sekretárom

Predmet zmluvy:

poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO na zabezpečenie materiálno-
technického vybavenia DHZ, na osobné a ochranné prostriedky pre členov
DHZ, odbomú prípravu Clenov DHZ a zabezpeôenie servisu - opravy
anákup náhraá'iých dielov na hasičskú techniku ahasičské motorové
vozidlá.

Obec POPROČ
V Poproči. dňa 9.4.2018  ^c^ŕ-^íľoJ)ro.c

úsek Obecného uradu
Skolská 2, 044 24 Poproč;

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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ZMLUVA Č. 38 103

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

(ďalej len "zmluva")

Účastnícizmluvy:

PoskytovateF: Dobrovoľná požiama ochrana SR
Sídlo: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
V mene ktorého koná: Vendelín Horváth

generálny sekretár DPO SR
IČO: 00177474
DIC: 2020878992

*_

Bankové spojenie: VUB, a.s., Bradslava
Číslo účtu v IBAN: SK33 0200 0000 0012 2502 5254

(ďalej len "poskytovateF")

a

Pryemca: Obec Poproé

Sídlo: Skolská č. 2
044 24 Poproč

V mene ktorého koriá

štahitámy zástupca: Ing. Štefan JaklovskýV f f

IČO: 00324639

Bankové spojenie:
Číslo účtu v IBAN SK07 5600 0000 0004 0477 0001

(ďalej len "prij e m c a")

Finančná dotáciaje určená a prísne účelovo viazaná na zabezpečenie
potrieb a akcieschopnosti DHZO Poproč.

CL I.

Úôel a predmet zmluvy
ť>

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

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi
dotáciu v sume 3000,00 Eur (slovom: tritisíc eur) a záväzok príjemcu
použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na
zabezpeéenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné
ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu
členov DHZO a zabezpeéenie servisu - opravy a nákup náhradných
dielov na hasicskú technľku a hasičské motorové vozidlá.



>1

f

01. II.

Podmienky použitia dotácie
ŕ

1. Príjemca sa zaväzuje fmančné prostriedky z dotácie použiť na fmancovanie
podpory dobrovoľného hasičského zboru obce v súlade s celoplošným
rozmiestnením síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej
repubUky a s vyhláškami MV SR č. 30/2017 Z.z., č. 201/2015 Z.z., ktorymi sa
mení a doplňa vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách.

2. Podmienky na poskytnutie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri
uplatnovaní, navrhovaní a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácíe ajej
zúčtovanie upravujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona c.
526/2010 Z.z.

3. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v Čl. I. bod 2. tejto zmluvy bez výhrad a za
podmienok uvedených v tejto zmluve.

4. Príjemca sa zaväzuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie a berie na
vedomie svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 523/2004 Z.z.
Zároveň sa príjemca zaväzuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou
dodržíavať všetky platné právne predpisy vzťahujú-ée sa na hospodárenie
s prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

5. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť maximálnu hospodámosť, efektívnosť a
účinnosť použitia dotácie v súlade s účeloyým určením uvedeným v čl. I. ods. -2
avčl. II. odst. ; tejto zmluvy. Pri použití dotácie - zabezpeéení nákupu
nesmie nákupná cena zajeden kus presiahnuť sumu 1.699,00   s DPH.

6. Poskytovateľ poukáže fmančné prostriedky uvedené v Čl. I. bod 2. tejto
zmhrvy bezhotovostným prevodom na účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto
zmluvy po nadobudnutí platnosti zmluvy, t.j. po jej podpise oboma zmluvnými
stranami a doručení jedného originál vyhotovenia zmluvy na adresu
poskytovateľa.

7. Poskytnutu účelovú dotáciu v zmysle Čl. I tejto zmluvy je prijímateľ oprávnený
pouziťdoSl. 8.2018.

8. Písomné vyúčtovanie poskytnutej dotácie je príjemca povinný predložiť
poskytovateľovi do 10. 9. 2018.

9. Príjemca poskytnutú dotáciu eviduje vúétovníctve osobitne tak, aby účtovníctvo
bolo zrozumiteľné, správne, preukázateľné a úplné podľa ustanovení § 8 zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

10. Príjemca sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi v termíne podľa bodu 8. tohto čl.
vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie, za správnosť ktorého
zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.
Vo^vyhodnotení podpisanom štatutärnym orgánom príjemcu je prijemca povinný
uvíesť /v tabuľke vyúčtovanie.../:

a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
b) názov mesta resp. obce
c názov DHZO, pre ktorý bola dotácia určená
d) výšku poskytnutej dotácie

2
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^ ^o^í^^^í^^e^?^c!L.í)r-ostr^d,kov-?d?tácie' ?odľa dokladove

°°bstaraní v cleneni podľa dmhu a úcelu vydavkov /podra'metodickeho
usmernenia - prílohy č. l/,

^ celkovú sumu použitých fm'ánčných'prostriedkov
g) S. PriPadnych vrätených'penažných prostriedkov z poskytnutej

dotácie,
h) meno a tel. a mailový kontakt na osobu, ktorá vyúčtovanie vykonala

Vyúčtovanie v zmysle bodu 10. tohto článku zmluvy musí obsahovať:
A* ^^ix?ŕl_-^pl?enej) OPečiatkoyaneJaPodPÍ!sanej tabuľky "Vyúčtovanie

dotácie uoskvtnutei 2 nrostriedkov ĎPO SR pre rok 2018" ktorú M

pnjemca

^^ s^!^TS^^ml^^f]^^)QL!ab^ľk,e^^ut^?7-. á Í p príjemcu
^n^podpisom ^potvrdi fonnalau, a vecnú^ správnosf -vyuäovania:
Vtaburke sa uvedenie i miesto, kde sa originaly dokladov-súvisÍace
s poskytnutou dotáciou u príjemcu nachádzajú:

B) ^Ll,^^^!!íeu-veá!ÍneJ.itT?urky, sú, všetk^citateTné fotokópie dokladov
sssrs^a.tt^s^
t^^ ps Ä^1-31- -d- ot-dn^.
s:^.yv ^s-"  ia""-0 ^^bezhotovostných platbách faktúr, pokladničnépnjmové
?^f^^Z?-^ŕové^ Pokladničné doklady, poldadníčné bloky
z elektronickych pokladni, doklady od kuriérapri dodávkachna dobÍerku
apod.

111 ^^>^l^^?d^T?Í^ r^sah^)-ľÍehl._^ Podmienok dohodnutých vzmluve
oip^w.dota^ak0.^ sp^os^vyuctovania a vecn^zacÍe **

su

o^ávneni vykonaf zaznestnanci DPO SR aza^estnanci úradu kontroty M-V
SR.

pryemca"sa zaväzu'e umožnif ^estnancom poskytovatela a zamestnancom
OK MV SR výkon tejto kontroly.

12' ^ÍT^TTÍeiľ^SÍbJI!°-dŕlia^-1lTátiLPOSJ5yl?vateľovi dotácíu' alebojej časť,
a>kt^i^^p^^n^,^teld^^n^ 1t^^e^.°nT^a^^posl^tovatel

u^f it^t^-!^ut??n0^ z Predloženýchdokladov (vyúčtovania) v zmysie Cl. II,
!^^w^^-:Aii-a"B^ ^tozm[uvy\.:povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej
výsky prostriedkov, ktorú vyčísli poskytovater z dôvodu nedodržama
ustanoveni tejto zmluvy. Prijemca je' povinný vrátif tieto--fmanČné
p^^lUneskor.do^.kalmdä^chdni ^ d-enÍa
vyzvy na vrátenie neoprávneného použitia prostriedkov od poskytovateľa;

b> ^!!ľ-ca.j,e Povínny vrátlť poskytovateľovi aj tú časť prostriedkov, ktorú
ď

^y^do^poskytnut^ dotaci. P",^ povinny-v.at.f-.eto
,fi!l^ľ^ ľ!ostri!c!ky n^neskôr do 5:tich, kalendámych díií odo dňa
určeného napoužitie dotácie v zmysle Čl. II bodu 7 tejto zmluvy, tj'vratiť
nevyčerpanú časť dotácie do 5. 9.2018.

13' ^s!rie?l?rľ-?otácÍe) ^toré^e Príj'emca povinný vrátiť poskytovateľovi podľ a

^°,du .12;.tohto"članku "zmluľy-budu Pouk^a"é naučeťposkytov^eTač.
SK33-0200_0000 °012 2502 5254_^o_variabilný symbol sa"použije"äsio
!T"lľ^..-.k.onftS^!ľL symb01 °558- zároveň príjemca "^dotsicie^ zaSle
poskytovateľovi DPO SR avízo o platbe.

14' ^°^rž?nÍ^-z^lluvI?e .dohodnutych podmienok sa bude považovať za

porušenie fmančnej disciplíny a bude podliehať sankciam.
I
j
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či. m.
Záverecné ustanovenia

<>

1- prwnepomel7neupravené touto zmluvou sa riadia Prislušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka.

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

3. Zmluvné stranybem na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce .z ustanovenia
47a a nasl. ObČianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000
?iiJL/?" ^i^j'^OSl"iF^tyJ -^Ji^Í<í:)!TI^Ci^n.ai_o..zn? adoplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode mformácií) v znení neskorších predpisov.

4' ^^^e]^^^^í J^+J^žnÍ ^en^^^° ^??i^a.ť--l.T? ^o--vzáJO-II?nej, d,oh,ode
obi?Xoch - zmluvnych stran. a to formou očislovaných písomných dodätkov
podpísaných štatutámyim zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budú.
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5 ^Í^v^^S^ ^^ľ^ť^^, J^^ľ??S^La"st^tľ-tT^'l^í,^ástllpcami °,boch
zmluynych strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej
stránkepríjemcu.

6' _-z?lhlľ?.é _str?n? vyhlasujú, že si zmluvu prečitali, jej obsahu porozumeU a na
znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú.

^/<^ ^/ ,0^' ffŕ.ĎÍ,. Zo/^V Bratislave, dňa v dňaí
)

Dobrovofná požiama ochrana SR Mesto/ Obec*

pečiatka

^-
ŝs
s
jSefoNsna^
Ä  J^P'Ot.

rc.^delm Hon/áth á>
^ 0\tkv 73

geneŕälny sekretáŕ DPO SR statutámy zástupca ŕ^j^^^^S
tó

čitate^é meno a prie ^ /s
.

.^ *.
o.*

í̂ľ
*.
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podpis:

lri-1

Obecný úradPoproč ľ

I.

*Nehodiace sa prečiarknite tT^- ^8Dátum:

č^sp""r~ ^o/^sČíslo zoenaOTU;

^
Príiohy: P^ŔCTVty 4

^ ^^oÝ^/
ť^-


