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ZMLUVA
c. p.: PHZ-OELI-2012/001256-052
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpoctu prostredníctvom rozpoctu Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na rok 2012
uzatvorená podl'a § 51 zákona c. 40/1964 Zb. Obcianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
v nadvaznosti na ustanovenia § 8a zákona c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona
c. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v posobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
medzi zmluvnými stranami:
A. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
: Ing. Marcelom Klimekom, vedúcim služobného úradu
na základeplnejmocizo dna 22. 2. 2012
Pribinova ulica c. 2
812 72 Bratislava
00151866
2020571520
Štátna pokladnica
7000180023/8180

Zastúpené
Adresa
PSC
ICO
DIC
Penažný ústav
Císlo úctu

ako poskytovatel' dotácie (d'alej len ako "poskytovatel''')
a
B. Obec Kochanovce
zastúpená
Adresa
PSC
ICO
Penažný ústav
Císlo úctu

:
:
:
:
:
:

Ing. Mariánom Michlovom, starostom
Kochanovce 46
086 46 Kochanovce
00322148
Dexia banka
323434001/5600

ako žiadatel' a príjemca dotácie (d'alej len "príjemca") za týchto podmienok
Clánok I
Predmet zmluvy
1. Poskytovatel' sa zavazuje poskytnút dotáciu zo štátneho rozpoctu Slovenskej republiky
prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (d'alej len "ministerstvo") podl'a
ustanovení § 8a zákona c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len "zákon o rozpoctových
pravidlách")- a zákona c. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v posobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (d'alej len "zákon").
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2. Príjemca sa zavazuje použit' poskytnuté financné prostriedky (príloha c. 1) na cinnost'
a aktivity predložené poskytovatel'ovi v žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2012 v zmysle § 2
písmo b) zákona na fmancovanie obstarania materiálno technického zabezpecenia (plávajúce
cerpadlá, požiarne hadice, prúdnice, nasávacie hadice, nasávací kOša rozdel'ovace).
3. Poskytovatel' v súlade so zákonom c. 511/2011 Z. Z. o štátnom rozpocte na rok 2012
a na základe schváleného rozpisu závazných ukazovatel'ov štátneho rozpoctu na rok 2012 poskytne
príjemcovi dotáciu v sume 2 100,- €, slovom: dvetisícsto eur jednorázovo.
Clánok II
Podmienky poskytnutia dotácie
1. Podmienky na poskytovanie dotácií, hospodárenie s dotáciou, postup pri uplatnovaní,
navrhovaní a schval'ovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej zúctovanie upravujú ustanovenia
zákona o rozpoctových pravidlách a zákon.
2. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v cI. I tejto zmluvy bez výhrad a za podmienok
uvedených v tejto zmluve.
3. Ak vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií
rozhodne o viazaní rozpoctových prostriedkov poskytovatel'a podl'a § 18 zákona o rozpoctových
pravidlách, príjemca je povinný toto rozhodnutie akceptovat'.
4. Poskytovatel' poukáže financné prostriedky príjemcovi bezhotovostne vo forme bežného
transferu po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami na osobitný bankový úcet uvedený v
zmluve a zriadený na vedenie dotácie najneskór do 30 dní od jej podpisu.
5. Príjemca sa zavazuje zabezpecit' financovanie svojej cinnosti a aktivít z vlastných alebo
iných získaných zdrojov najmenej vo výške 5 % z objemu poskytnutej dotácie.
6. Úcelovú dotáciu móže príjemca použit' do 31.decembra 2012.
7. Príjemca poskytnuté financné prostriedky eviduje v úctovníctve osobitne tak, aby
úctovníctvo bolo preukázatel'né a úplné podl'a ustanovení zákona c. 431/2002 Z. z. o úctovníctve v
znení neskorších predpisov.
8. Vyúctovanie poskytnutých financných prostriedkov príjemca predloží hodnotitel'ovi
Prezídiu Hasicského a záchranného zboru do 31. januára 2013. Vyúctovanie musí obsahovat' vecné
vyhodnotenie a financné vyúctovanie poskytnutých prostriedkov, ktorého prílohou je zoznam
preukázatel'ne vynaložených výdavkov podl'a úctovnej evidencie. Za správnost' vyúctovania
zodpovedá štatutárny orgán príjemcu a úplnost' vyúctovania potvrdí hodnotitel'.
9. V prípade, že príjemca pocas kalendárneho roka zistí, že financné prostriedky nepoužije
do konca kalendárneho roka v ktorom boli poskytnuté, je povinný bezodkladne oznámit'
poskytovatel'ovi sumu nepoužitej dotácie a vrátit' ju na výdavkový rozpoctový úcet císlo
7000180023/8180 v Štátnej pokladnici, najneskór však do 10. decembra 2012.
10. Najneskór s vyúctovaním dotácie príjemca vráti nepoužité financné prostriedky na
bežný úcet poskytovatel'a císlo 7000180031/8180 v Štátnej pokladnici. Nepoužitú dotáciu do sumy
5 eur nie je príjemca povinný posielat' ako vyúctovanie dotácie. Avízo o vrátení nepoužitých
financných prostriedkov zo zúctovania zašle odboru úctovníctva sekcie ekonomiky ministerstva.

11. Použitie financných prostriedkov podlieha povinnému rocnému zúctovaniu so štátnym
rozpoctom Slovenskej republiky, ktorého sposob a termín urcuje pokyn Ministerstva financií
Slovenskej republiky na zúctovanie financných vzt'ahov so štátnym rozpoctom za rozpoctový rok
pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpoctové organizácie, podnikatel'ské subjekty,
neziskové organizácie a dalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpoctu.
12. Príjemcaje povinný poukázat' poskytovatel'ovi financné prostriedky získané z výnosov z
poskytnutých prostriedkov štátneho rozpoctu na príjmový rozpoctový úcet císlo 7000179938/8180
v termíne urcenom poskytovatel'om.
13. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s poskytnutými financnými prostriedkami a je
povinný pri ich používaní zachovávat' hospodárnost', efektívnost' a úcinnost' ich použitia. Za
hospodárenie s poskytnutými financnými prostriedkami zodpovedá štatutámy orgán príjemcu.
14. Príjemca berie na vedomie svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o rozpoctových
pravidlách, zákona a zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároven sa zavazuje pri hospodárení s
poskytnutými financnými prostriedkami dodržiavat' všetky platné právne predpisy vzt'ahujúce sa na
hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpoctu.
15. Príjemca použije poskytnuté financné prostriedky podl'a vopred stanoveného termínu
plneniajednotlivých cinností aaktivít dohodnutých medzi poskytovatel'om a príjemcom.
16. Poskytovatel' je oprávnený kedykol'vek kontrolou preverit' správne vynak1adanie
financrtých prostriedkov zo štátneho rozpoctu u príjemcu. Na výkon kontroly použitia poskytnutých
financných prostriedkov je oprávnené ministerstvo, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a
dalšie orgány v súlade so všeobecne závaznými právnymi predpismi. Orgány na výkon kontroly
sposobu použitia poskytnutých financných prostriedkov sa riadia osobitnými predpismil).
17. Príjemca sa zavazuje oznámit' poskytovatel'ovi prípadné zmeny identifikacných údajov a
predkladat' úctovné výkazy a výrocné správy o jeho aktivitách.
18. Príjemca sa zavazuje, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý úcel už
poskytnutá dotácia zo štátneho rozpoctu.
Clánok III
Sankcie za porušenie zmluvných podmienok
Ak poskytovatel' zistí, že príjemca porušil zmluvu tým, že poskytnuté financné prostriedky
použije neoprávnene, alebo ich neoprávnene zadržal, je príjemca povinný neoprávnene použitú
alebo zadržanú sumu odviest' na úcet, ktorý mu urcí a oznámi poskytovatel'. Pri porušení
zmluvných podmienok sa postupuje podl'a § 31 zákona o rozpoctových pravidlách.
Clánok IV
Záverecné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnost' dnom jej podpísania štatutámymi zástupcami oboch

1)Zákon c. 502/2001 Z. z. o fmancnej kontrole a vnútomom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona c. 618/2004 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom Úfade Slovenskej republiky
v znení neskorších prepisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
1

zmluvných strán a úcinnost den po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú do 31. decembra 2012 s tÝm,že závazky prijímatel'a
uvedené v cI. II tejto zmluvy zostávajú platné i po uplynutí platnosti zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovatel' má právo okamžite odstúpit od zmluvy ak
zistí, že príjemca porušil akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy, ako aj v prípade, ak zaniknú dovody
poskytnutia financných prostriedkov uvedené v tejto zmluve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4. Ostatné právne vztahy, výslovne neupravené touto zmluvou, sa riadia všeobecne
závaznými právnymi predpismi, 1. j. platia ustanovenia Obcianskeho zákonníka a jeho
vykonávacích a súvisiacich predpisov, d'alej zákon o rozpoctových pravidlách, zákon a zákon
c. 431/2002 Z. z. o úctovníctve v znení neskorších predpisov.
5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých po podpise poskytovatel'
dostane štyri rovnopisy a príjemca jeden rovnopis.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že menit' a dopÍnat túto zmluvu možno len na základe
vzájomnej dohody, a to formou písomných dodatkov, ktoré sa stanú neoddelitel'nou súcastou tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa k návrhu dodatku vyjadria v lehote do 30 dní odo dna jeho dorucenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento právny úkon urobili slobodne, vážne, bez nátlaku a
bez toho, aby pre niektorú zo zmluvných strán vznikla zvlášt nevýhodná situácia. Jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu so všetkým vyššie uvedeným ju vlastnorucne podpisujú.

Bratislava dna

Kochanovce dna

1 t . ~ , 1 i) -12.
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Obec Kochanovce

Príloha C.1 k zmluve PHZ-OELl-2012/001256-052

Dotácia zo štátneho ro octu schválená v sume

Eur

z toho

2100
O
O
O
oštové a telekom. služb a komunikacne' infraštruktú
2100

dotácia na ka
z toho

~)

investicná dotácia)
obstarávanie stro'ov, rístro'ov, zariadení, techni
obstarávanie do ravn' ch rostriedkov
rekonštrukcia a modernizácia stro' ov a zariadení
realizácia stavieb a ich technického
zhodnotenia

O
a náradia

Príloha c. 2 k zmluve PHZ - OEL1-2012/001256-052

Cestné vyhlásenie

Obec Kochanovce, ako príjemca dotácie z rozpoctu kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, zastúpená Ing. Mariánom Michlovom, starostom obce cestne
vyhlasuje, že na daný úcel dotácie podl'a § 2 písmo b) zákona c. 526/2010 Z. z. jej nebola
poskytnutá iná dotácia.

Kochanovce dna
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