
ZMLUVA č. 1422 286

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

(áalej len „zmluva“)

Účastníci zmluvy:

Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Sí�dlo: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 
V mene ktore�ho kona� : Pavol Ceľuch

prezident DPO SR
IC(O: 00177474
DIC( : 2020878992
Bankove�  spojenie: VÚ. B, a.s., Bratislava
C( í�slo u� c0tu 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 Koňuš 
Obecný úrad

Sí�dlo: Kon0 us0  c0. 39, 072 63 Chon0 kovce
V mene ktore�ho kona�
s0tatuta� rny za� stupca: Mgr. Kvetoslava S(aba�kova�

IC(O: 00325333
Bankove�  spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
C( í�slo u� c0tu v IBAN SK11 5600 0000 0042 5626 9001
(ďalej len „p r í j e m c a“)

Financ0na�  dota� cia je urc0ena�  a prí�sne u� c0elovo viazana�  na zabezpec0enie
potrieb a akcieschopnosti DHZO Kon0 us0

Čl. I.

Účel a predmet zmluvy

1. Ú. c0elom  tejto  zmluvy  je u� prava  zmluvny�ch podmienok,  pra�v a  povinností�
zmluvny�ch stra�n pri poskytnutí� dota� cie z  prostriedkov Dobrovoľnej
poz0 iarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR).

2. Predmetom tejto  zmluvy je za� va? zok  poskytovateľa poskytnu� ť prí�jemcovi
dota� ciu  v sume  1.400,00  Eur  (slovom:  Jedentisí�cs0tyristo  eur)  a  za�va? zok
prí�jemcu pouz0 iť dota� ciu v plnej vy�s0ke pre Dobrovoľny�  hasic0sky�  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.
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Čl. II.

Podmienky použitia dotácie

1. Prí�jemca sa zava? zuje financ0ne�  prostriedky z  dota� cie pouz0 iť na financovanie
podpory dobrovoľne�ho hasic0ske�ho zboru obce v  su� lade s  celoplos0ny�m
rozmiestnení�m sí�l a  prostriedkov hasic0sky�ch jednotiek na u� zemí� Slovenskej
republiky a s vyhla� s0kami MV SR c0.  30/2017 Z.z.,  c0.  201/2015 Z.z.,  ktory�mi sa
mení� a dopl.n0 a vyhla� s0ka MV SR c0. 611/2006 Z. z. o hasic0sky� ch jednotka� ch.

2. Podmienky na poskytnutie dota� cie, hospoda� renie s  dota� ciou, postup pri
uplatn0 ovaní�,  navrhovaní�  a  schvaľovaní�  dota� cie,  kontrolu pouz0 itia  dota�cie  a  jej
zu� c0tovanie upravuju�  ustanovenia za�kona c0. 523/2004 Z.z. a  za�kona c0.
526/2010 Z.z.

3. Prí�jemca prijí�ma dota� ciu uvedenu�  v C( l.  I.  bod 2.  tejto zmluvy bez vy�hrad a za
podmienok uvedeny�ch 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. Prí�jemca sa zava?zuje pri nakladaní� s dota� ciou postupovať v su� lade so vs0eobecne
za�va? zny�mi pra� vnymi predpismi upravuju� cimi verejne�  obstara�vanie a  berie na
vedomie svoje povinnosti vyply�vaju� ce zo za�kona c0. 523/2004 Z.z.
Za� roven0   sa   prí�jemca   zava? zuje   pri   hospoda� rení�   s  poskytnutou   dota� ciou
dodrz0 iavať  vs0etky   platne�    pra� vne   predpisy   vzťahuju� ce   sa   na   hospoda� renie
s prostriedkami zo s0ta� tneho rozpoc0tu.

6. Prí�jemca sa zava?zuje zabezpec0iť maxima� lnu hospoda� rnosť, efektí�vnosť a
u� c0innosť pouz0 itia dota� cie v su� lade s u� c0elovy�m urc0ení�m uvedeny�m v c0l. I. ods. 2
a v c0l.  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 pouka�z0e financ0ne�  prostriedky uvedene�  v C( l. I.  bod  2.  tejto
zmluvy bezhotovostny�m prevodom na u� c0et prí�jemcu uvedeny�  v  za�hlaví� tejto
zmluvy po nadobudnutí�  platnosti zmluvy, t.j.  po jej podpise oboma zmluvny�mi
stranami a  doruc0ení� jedne�ho origina� l vyhotovenia zmluvy na adresu
poskytovateľa.

8. Poskytnutu�  u� c0elovu�  dota� ciu v zmysle C( l. I tejto zmluvy je prijí�mateľ opra�vneny�
použiť do 20. 8. 2022.

9. Pí�somne�  vyu� c0tovanie poskytnutej dota� cie je prí�jemca povinny�  predloz0 iť
poskytovateľovi do 31. 8. 2022. Nepredloz0enie, resp. neskors0 ie predloz0enie bude
povaz0ovane�  za hrube�  porus0enie podmienok zmluvy a prí�jemca bude poz0 iadany�
o vra� tenie celej poskytnutej dota� cie.

10. Prí�jemca poskytnutu�  dota� ciu eviduje v u� c0tovní�ctve osobitne tak, aby u� c0tovní�ctvo
bolo zrozumiteľne� , spra� vne, preuka�zateľne�  a u� plne�  podľa ustanovení�
§ 8 za�kona c0. 431/2002 Z.z. o u� c0tovní�ctve v znení� neskors0 í�ch predpisov.

11. Prí�jemca sa zava? zuje predloz0 iť poskytovateľovi v termí�ne podľa bodu 9. tohto c0l.
vecne�  a  financ0ne�  vyhodnotenie poskytnutej dota� cie, za spra�vnosť ktore�ho
zodpoveda�  s0 tatuta� rny orga�n prí�jemcu.
Vo vyhodnotení� podpí�sanom s0tatuta� rnym orga�nom prí�jemcu je prí�jemca povinny�
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uviesť /v tabuľke vyu� c0tovanie.../:
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a) c0í�slo zmluvy o poskytnutí� dota� cie,
b) na� zov mesta resp. obce
c) na� zov DHZO, pre ktory�  bola dota� cia urc0ena�
d) vy�s0ku poskytnutej dota� cie
e) rozpis  pouz0 ity�ch  pen0 az0ny�ch  prostriedkov  z  dota� cie,  podľa  dokladov  o  obstaraní�

v  c0lenení� podľa druhu   a   u� c0elu   vy�davkov   /podľa   metodicke�ho   usmernenia   -
prí�lohy c0. 1/,

f) celkovu�  sumu pouz0ity� ch financ0ny� ch prostriedkov
g) vy�s0ku prí�padny�ch vra� teny�ch pen0 az0ny�ch prostriedkov z poskytnutej dota� cie,
h) meno a tel. a mailovy�  kontakt na osobu, ktora�  vyu� c0tovanie vykonala
i) pec0iatku a podpis s0tatuta� rneho za� stupcu prí�jemcu

Vyu� c0tovanie v zmysle bodu 11. tohto c0la� nku zmluvy musí� obsahovať:

A) originál vyplnenej, opec0iatkovanej a  podpí�sanej tabuľky “Vyu� c0tovanie         dota� cie  
poskytnutej z prostriedkov DPO SR pre rok 2022“, ktoru�  prí�jemca obdrz0 í�  spolu so
zmluvou a  je  zverejnena�   aj  na  stra� nke  www.dposr.sk  v sekcii  tlac0iva� .  Priamo
v tabuľke s0tatuta� rny za�stupca   prí�jemcu   svojim   podpisom   potvrdí�   forma� lnu   a
vecnu�  spra�vnosť vyu� c0tovania. V  tabuľke sa uvedenie i miesto, kde sa origina� ly
dokladov su� visiace s poskytnutou dota� ciou u prí�jemcu nacha� dzaju� .

B) prí�lohou vys0s0 ieuvedenej tabuľky su�  vs0etky c0itateľne�  fotoko� pie dokladov
preukazuju� ce pouz0 itie dota� cie /na� kup alebo dodanie sluz0by/, ako   su� :   dan0 ove�
doklady -  faktu� ry  s  na� lez0 itosťami  podľa  §  71  za� kona  c0.  222/2004  Z.  z.  o dani
z  pridanej hodnoty v  znení� neskors0í�ch predpisov a  pec0iatkou   doda�vateľa,
objedna�vky,   dodacie   listy,   vy�pisy   z  bankove�ho    u� c0tu   o  prijatí�    dota� cie,    o
vy�beroch, o    bezhotovostny�ch    platba� ch    faktu� r,      prí�jmove�      pokladnic0ne�
doklady,  vy�davkove�  pokladnic0ne�  doklady, pokladnic0ne�  bloky z  elektronicky�ch
pokladní�, doklady od kurie�ra pri doda� vkach na dobierku a pod.

12. Kontrolu dodrz0ania  rozsahu,  u� c0elu  a  podmienok  dohodnuty�ch  v zmluve
o poskytnutí� dota� cie, ako aj spra�vnosť vyu� c0tovania a vecnej realiza� cie su�  
opra�vnení� vykonať zamestnanci DPO SR a zamestnanci Ú. radu kontroly MV SR. 
Prí�jemca sa zava? zuje umoz0niť zamestnancom poskytovateľa a zamestnancom Ú. K 
MV SR vy�kon tejto kontroly.

13. Prí�jemca je povinny�  bezodkladne vra� tiť poskytovateľovi dota� ciu, alebo jej
c0asť, ktora�  nebola pouz0ita�  na u� c0el dohodnuty�  v C( l. I. tejto zmluvy s ty�m, z0e:

a) povinnosť prí�jemcu vra� tiť  dota� ciu sa vzťahuje aj na prí�pad, ak poskytovateľ
zistí�  tu� to skutoc0nosť z predloz0eny�ch dokladov (vyu� c0tovania) v zmysle  C( l. II, bod
11 pí�sm. A) a B) tejto zmluvy. Povinnosť sa  vzťahuje na vra� tenie takej vy�s0ky
prostriedkov,  ktoru�  vyc0í�sli  poskytovateľ z doJ vodu nedodrz0ania ustanovení�  tejto
zmluvy. Prí�jemca je  povinny�  vra� tiť tieto financ0ne�   prostriedky   najneskoJ r do 5-
tich  kalenda� rnych dní�  odo dn0 a  ozna� menia  –  vy�zvy  na vra� tenie  neopra�vnene�ho
pouz0 itia prostriedkov  od  poskytovateľa  zaslanej  na  mailovy�   kontakt  uvedeny�
v tabuľke vyu� c0tovanie;

b) prí�jemca je povinny�  vra� tiť poskytovateľovi aj tu�  c0asť prostriedkov, ktoru�
nevyc0erpal do vy�s0ky poskytnutej dota� cie po dora� taní� povinne�ho min. 5%
spolufinancovania. Prí�jemca je povinny�  vra� tiť tieto financ0ne�  prostriedky
najneskoJ r do 5-tich kalenda� rnych dní� odo dn0 a urc0ene�ho na pouz0 itie dota� cie
v zmysle C( l. II bodu 8 tejto zmluvy, t.j. vrátiť nevyčerpanú časť dotácie do
5. 9. 2022.

14. Prostriedky z dota� cie, ktore�  je prí�jemca povinny�  vra� tiť  poskytovateľovi podľa
bodu 13. tohto c0la�nku zmluvy budu�  pouka�zane�  na u� c0et poskytovateľa c0. SK33
0200 0000 0012 2502 5254, ako variabilny�  symbol sa pouz0 ije c0í�slo zmluvy,
kons0tantny�  symbol 0558. Za� roven0  prí�jemca dota� cie zas0 le poskytovateľovi DPO SR
aví�zo o platbe na mail: 
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15. Nedodrz0anie zmluvne dohodnuty�ch podmienok sa bude povaz0ovať za
porus0enie financ0nej disciplí�ny a bude podliehať sankcia� m.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Pra� vne pomery neupravene�  touto zmluvou sa riadia prí�slus0ny�mi ustanoveniami
Obc0ianskeho za�konní�ka.

2. Ta� to zmluva je vyhotovena�  v dvoch rovnopisoch, z  ktory�ch jeden dostane prí�jemca
(mesto resp. obec) a jeden poskytovateľ (DPO SR).

3. Zmluvne�  strany beru�  na vedomie za� konne�  povinnosti vyply�vaju� ce z ustanovenia §
47a a nasl. Obc0ianskeho za� konní�ka v platnom znení� a § 5a za�kona c0. 211/2000
Z. z. o slobodnom prí�stupe k informa�cia�m a o zmene a doplnení� niektory�ch 
za�konov (za� kon o slobode informa� cií�) v znení� neskors0 í�ch predpisov.

4. Obsah tejto zmluvy je moz0ne�  meniť alebo dopl.n0 ať len   po   vza� jomnej   dohode
obidvoch zmluvny�ch stra�n, a to formou oc0í�slovany�ch pí�somny�ch dodatkov
podpí�sany�ch s0tatuta� rnymi za� stupcami obidvoch zmluvny�ch stra�n, ktore�  budu�
neoddeliteľnou su� c0asťou tejto zmluvy

5. Zmluva nadobu� da platnosť dn0 om jej  podpí�sania s0 tatuta� rnymi za� stupcami oboch
zmluvny�ch stra�n a u� c0innosť dn0 om nasleduju� cim po dni jej zverejnenia na webovej
stra�nke prí�jemcu.

6. Zmluvne�  strany vyhlasuju� ,  z0e si zmluvu prec0í�tali,  jej  obsahu porozumeli a  na
znak su� hlasu ju bez vy�hrad podpisuju� .

V Bratislave, dn0 a ..................... V ........................,  dn0 a .............

Dobrovoľna�  poz0 iarna ochrana SR Mesto/ Obec*

pec0iatka

Pavol Ceľuch
prezident DPO SR s0tatuta� rny za� stupca

c0itateľne�  meno a priezvisko:

..........................................

podpis:

*Nehodiace sa prečiarknite
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