ZMLUVA č. 321 1096
o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
(ďalej len „zmluva“)
Účastníci zmluvy:
Poskytovateľ:
Sídlo:
V mene ktorého koná:

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3
Vendelín Horváth
generálny sekretár 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 Lúčka
Obecný úrad
Lúčka 59, 087 01 Giraltovce

Sídlo:
V mene ktorého koná
štatutárny zástupca:

Mikuláš Mašlej

IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v IBAN
(ďalej len „p r í j e m c a“)

00595764
SLSP, a.s.
SK21 0900 0000 0051 7531 4442

Finančná dotácia je určená a prísne účelovo viazaná na zabezpečenie
potrieb a akcieschopnosti DHZO Lúčka
Čl. I.
Účel a predmet zmluvy
1. Účelom tejto zmluvy je 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: Tritisíc eur) a záväzok príjemcu
použiť 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.

Čl. II.
Podmienky použitia dotácie
1. Príjemca sa zaväzuje finančné prostriedky z dotácie použiť na financovanie
podpory dobrovoľného hasičského zboru obce v súlade s celoplošným
rozmiestnením síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej
republiky a s vyhláškami MV SR č. 30/2017 Z.z., č. 201/2015 Z.z., ktorými sa
mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách.
2. Podmienky na poskytnutie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri
uplatňovaní, navrhovaní a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej
zúčtovanie upravujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona č.
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 zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných alebo iných
ako verejných zdrojov vo výške najmenej 5% z celkovej schválenej a
poskytnutej rozpočtovanej dotácie podľa zaradenia do kategórie.
5. 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
dodržiavať všetky platné právne predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie
s prostriedkami zo štátneho rozpočtu.
6. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a
účinnosť použitia dotácie v súlade s účelovým určením uvedeným v čl. I. ods. 2
a v čl. II. odst. 1 tejto zmluvy. Dotácia je určená na bežné výdavky a pri jej
použití – zabezpečení nákupu nesmie nákupná cena za jeden kus presiahnuť
sumu 1.699,00 € s DPH.
7. Poskytovateľ poukáže finančné prostriedky uvedené v Čl. I. bod 2. tejto
zmluvy 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.
8. Poskytnutú účelovú dotáciu v zmysle Čl. I tejto zmluvy je prijímateľ oprávnený
použiť do 20. 8. 2021.
9. Písomné vyúčtovanie poskytnutej dotácie je príjemca povinný predložiť
poskytovateľovi do 31. 8. 2021. Nepredloženie, resp. neskoršie predloženie bude
považované za hrubé porušenie podmienok zmluvy a príjemca bude požiadaný
o vrátenie celej poskytnutej dotácie.
10.
Príjemca poskytnutú dotáciu eviduje v účtovníctve 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.
11.
Príjemca sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi v termíne podľa bodu 9. tohto
čl. vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie, za správnosť ktorého
zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.
Vo vyhodnotení podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu je príjemca povinný
uviesť /v tabuľke vyúčtovanie.../:
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