ZMLUVA
č' p. : PHZ.oEL

1

-2012/ 00125 6-044

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej

republiky na rok 2012

uzatvorená podťa $ 51 zákona č" 4011964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskoršíchpredpisov
v nadváznosti na ustanovenia $ 8a zákona č. 52312004 Z. z, o rozpoétových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona
č. 52612010 Z. z. o posk7tovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
medzi zmluvnými stranami:

A. Ministerstvo vnútra S|ovenskej repub|iky
Zastúpené

Adresa

PSČ
ICO
DIC

PeňaŽný ústav
L tslo ucru

Ing. Marcelom Klimekom, vedúcim služobného úradu
na zráklade plnej moci zo dřa22.2.2012
Pribinova ulica č. 2
81,2 72 Bratislava

00151866
2020571520
Štátna pokladnica
7000180023/8180

ako poskýovateť dotácie (ďa1ej len ako ,,poskýovatel...)

B. Obec Batizovce
zastupená

Adresa

Ivanom Čičmancom' starostom

x,

slť.)rova 29/2

PSČ

IČo

Peňažný ústav
L tslo ucTu

059 35 Batizovce
00326119
Dexia banka
1',7 42'7 65007 / 5600

ako žiadateťa príjemca dotácie (ďalej len ,,príjemca..) za týchto podmienok

Článok I

Predmet zmluly
1. Poskytovatel'. sa

zavánlje poskýnúťdotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len ,,ministerstvo..) podl,a
ustanovení $ 8a zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočIol"ých pravidlách verejnej správy a o Zmene a
doplnení niektoých zákonov v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len ,'zákon o rozpočtol"ých
pravidlách..) a zákona č. 526/2010 Z. z. o poskýovaní dotácií v pósobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (ďalej len ,,zákon.,).

?

2. Príjemca sa zaváztle použiťposkytnuté finančnéprostriedky (príloha č. 1) na čirurosť
aktivity predloženéposkyovateťovi v žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2012 v zmysle 2
$
písm. b) zákona na financovanie obstarania osobných ochranných pracovných prostriedkov
(zásahové prilby, zásahové odevy, zásahovú obuv a zásahové rukavice) a materiálno techrrické
a

zabezpečenie (poŽiame hadice, nasávacie hadice, prudnice, rozdeťovače a primiešavače).

3. Poskýovatel] v súlade so zákonom č. 51 1/201 1 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012
ziíklade schváleného rozpistl záviizných ukazovateťov štátneho rozpočtu na rok 2OI2 poskyne
príjemcovi dotáciu v sume 2 000,- €, slovom: dvetisíc eur jednorrázovo.
a na

Č|ánok II
Podmienky poskytnutia dotácie
1. Podmienky na posky'tovanie dotácií, hospodárenie s dotáciou' postup pri uplatňovaní,
navrhovaní a schvaťovaní dotácie, kontrolu pouŽitia dotácie a jej zúčtovanieupravujú ustanovenia
zékona o rozpočtových pravidlách a zákon.

2.

Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v čl. I tejto zm|wry bez ýhrad a za podmienok

uvedených v tejto zmluve.

3. Ak vláda Slovenskej republiky alebo na základ,e jď1 splnomocnenia minister financií
rozhodne o viazani rozpočtových prostriedkov poskytovateťa pod|a $ 18 zákona o rozpočtol^ých
pravidlách, príjemca je povinný toto rozhodnutie akceptovať.

4. Poskýovateť poukáže |rnančnéprostriedky príjemcovi bezhotovostne vo forme beŽného
transferu po podpise tejto zmluly oboma zmluvnými stranami na osobitný bankor,y účetuvedený v
zmluve a zriadený na vedenie dotácie najneskór do 30 dní odjej podpisu.
5. Príjemca sa zavánlje zabezpečiť financovanie svojej činnosti a aktivít z vlastných alebo
iných získaných zdrojov najmenej vo výške 5 % z objemu posk}tnutej dotácie.
6. Účelovúdotáciu móŽe príjemca použiťdo 31.decembra 2012.
7. Príjemca poskytnuté finančnéprostriedky eviduje v účtovníctveosobitne tak, aby
účtovníctvobolo preukázateťné a úplnépodl'a ustanovení zékona č. 431l2oo2 Z. z. o ičtoynictve v
znení neskorších predpisov.

8. Výčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov príjemca predloŽi hodnotiteťovi
Prezídiu Hasičskéhoa záchranného zboru do 31. januara 2013. VyúčtovaniJmusíobsahovať vecné
vyhodnotenie a finančnévyúčtovanieposkýnutých prostriedkov, ktorého prílohou je zoznarn
preukázatel'ne vynaloŽených výdavkov podťa účtowejevidencie. Za spnívnosť výčtovania
zodpovedá štatutiímy org{ín príjemcu a úplnosť vyúčtovaniapotvrdí hodnotiteť.
9. V prípade, Že príjemca počas kďendámeho roka zistí, Že finančnéprostriedky nepouŽije
do konca kalendámeho roka v ktorom boli poskýnuté, je povinný bezodkladne oznámiť
poskytovatel'ovi sumu nepouŽitej dotácie a vrátiť ju na výdavkový rozpočtový účetčíslo
7000180023/8180 v Štátnej pokladnici, najneskór však do 10. decembra 2ó12.

10. Najneskór s vyúčtovanímdotácie príjemca vráti
'beŽný účet
poskyŤovateťa číslo7000180031/8180

nepouŽité finančnéprostriedky na
v Štátnej pokladnici. NepouŽitú dótáciu do sumy
5 eur nie je príjemca povinrrý posielať ako lyúčtovaniedotácie. Ayízo ovrátení nepoužitých
finančných prostríedkov zo z6čtovania zašle odboru účtovníctvasekcie ekonomiky ministerswa.

11.Použitiefinančnýchprostriedkovpod1iehapovinnémuročnémuzúčtovaniusoštátnym
pokyn Ministerstva financií
rozpočtom S1ovenskej ,"puttlty, ktorého spósob.a lermín určuje
rozpočtom.za rozpočtový rok
šro.u"n,t..; republíky nu i,ietouíi" finančných vzťahov so štátnym
podnikateťské subjekty'
.r..].Ji'e á.gany štátnej správy' príspevkové.a rozpočtové otgarizácie,
ř."
jktor1im
zo štátneho rozpočtu.
prostriedky
''"'i't""e o,guii,i"i"u a'ursi" s"uj.ity
boli poskytnuté
12.Príjemcajepovinnýpoukazaťposkýovateťovifinarrčnéprostriedkyzískané-zvýnosovz
účetčíslo7000179938/8180
poskýnutých prostriedtov stítn"t'o .o"poit.. na príjmowý rozpočto\.Í
v termíne určenom poskýovateťom.
Íinančqfoniprostriedkami a je
13. Príjemca zodpovedá za hospodarenie s poskytnutými
potlžitia. Za
pri ich používarrízachoyávai hospodámoiť, efektívnosťa účinnosťich
povirrrrý
.h;;;á,á'J'i"
štatutiimy orgán príjemcu.
s poskytnuq.imi finančnými p.oJt'i"dku.i zodpovedá
zo zél<ona o rozpočtoqich
14. Príjemca berie na vedomie svoje povirrrrosti lryp1ývajúce
a o zmene a doplnení
obstarávaní
pravidlách, ,konu u zákona č. 2512006 Ž. z. o verejnom
pri hospodrírenís
niektoých zákonov v Zl1ení neskoršíchpredpisov. Zaroveřt sa zavázlje
vzťahujúce sa na
p",řy.'1*y.i finančnými prostriedkami dodiziavať všetky platné právne predpisy
Lospodarenie s prostriedkami štátneho rozpočtu.
p1nenia

l5.Príjemcapouzijeposkynutéfinančnéprostriedkypodl.avopredstanovenéhotermínu
poskyovatel,om a príjemcom.
j ednotiiv"ý"h ůin''o,ti a attivit dohodnutých medzi

16.Poskýovateťjeoprávnenýkedykoťvekkontroloupreveriťsprrír.rrelynakladanie

frnančnýchprostriedkovzoŠtátnehorozpočtuupríje1c'1.NavýkonkontrolypouŽitiaposkytnutých
a
il;t;í"h ;.".triedkov je oprávnené .ini't",iwo,.lutinisterstvo financií Slovenskej republiky
kontroly
predpismi.
ďalšie orgrfury v súlade so všeobecne záváznými právnymi
9.gfo''-1i.]i,f"n
sa riadía osobltnyml predplsml '.
spósobu p.-oužitia poskýnutých finančných prostriedkov

17.Príjemcasazavázu1eoznrímiťposk1tovatel'oviprípadnézmenyidentifikačnýchúdajova
jeho al1ivitách'
oredkladať účiovné výkazy a qýročnésprávy o
mu bola na ten istý účeluž
18. Príjemca sa zavázlje, že posk1.tnutú dotáciu vráti. ak
ooskl'tnutá dotácia zo štátneho rozpočtu.

Článok IIl
Sankcie za porušenie zm|uvných podmienok

Akposkýovatetzistí,žepríjemcaporuši1zmlur,'uqfon,žeposkytnutéfinančnéprostriedky
povinrrý neoprár.nene použitú
je'
pouzij" n"áp.au,'ene, alebo. i.t' l"áp.a""án e zadržal, príjemca
poskýovateť. Pri porušení
a|ebo zadrŽan,Ú ,.,.u oo,,'",ť nu úč"t,ktoý mu určía oznámi
pravidlách'
zmluvných podmienok sa postupuje podta $ 31 zákona o rozpočtových

ČIánok Iv
Záverečnéustanovenia

1.Tátozmluvanadobúdaplatnosťdňomjejpodpísaniaštatutám}Tnizástupcamioboch
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v Zneni
zákotl č, 502/200| z.z. o finančnej kontrole a vnútomom audite
zákona č. 6|8/2004 Z' z.

1)

ZákonNiirod.nejradySlovenske1republik1č'39l1993Z.z.oNaj\yššomkonholnomuradeSlovenskejrepubliky

v mení neskorších prepisov'
kontrole v štátnej správe v mení neskorších predpisov.
Zákon Niirodnej rady Slovenske1 republikry č.10l1996 Z, z. o

ť

registri zmlúv.
Zmluvných strán a účinnosťdeň po zverejnení v Centrálnom
tým, že závázky pi1imaÍe|a
2. Zmhlya sa lzatvára na dobu určitúdo 31. decembra 2012 szmluly.
i po up1ynutí platnosti
uvedené v čl. Ii tejto zm1uly zostávajú p1atné
okamžite odstúpiťod. zmlulry ak
3' Zm1uvné strany sa dohodli, Že poskytovatel má právo
zmluvy, ako aj v prípade, ak zaniknú dóvody
zistí, že príjemca poruši1 *er.ářu.r.útunávenie tejto
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
poskýnutia finane,,y"t, p.o.ta"it.o,, uu"a.ne v tejň zmluve,
zm1uvou' sa riadia všeobecne
4. ostatné právne vzťahy, qý'slovne neupravené touto
j. platia - ustanovenia občianskeho zrlkonníka a ieho
záv.ázn!,rní právnymi preapismi, t.
pravidlách, zákon a zžkon
lrykonávacích a súvisiacich p..Jpi-u," auLj-:lkon : ]:"počtoqých
predprsov"
'
č.. 43II2OO2 Z' z. o ičtovlíctye v zneni neskorších
z k1oých po podpise poskýovateJi
5. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch,
dostane Štyrirovnopisy a príjemcajeden rormopis.
tuto zmlul.tl moŽno len na základe
6. Zm]uvné strany Sa dohoclli, Že meniť a dopÍňať
stanú neoddeliteťnou súčasťoutejto
áor'oay, u to io...u pi'"Á'y.1 dodatko.l, ktoré sa
v lehote do 30 dní odo dňa jeho doručenia.
""a;o.,'"j
zmluw. Zmluvné ,t.-y ,u rnau..tlu áoáatku vyjadria

.7.Zmluvnéstranyrryh1asujú,Žetentoprávnyúkonurobilislobodne,vážne,bez,nátlakua
"á-i..v"ycl'
sti.i" vznikla zvlášť nevýhodná situácia. Jei obsahu
pre
nietto.u''o
aby
bez toho'
ju vlastnoručne podpisujú.
oorozumeli a na znaksúhlasu so všetkfr vyššieuvedeným

Batizovce dí^ //./

Z,///

-]
Príloha č. l k Zm|uve PHZ-OEL 1-2012/001256-044

ob€c Batizovce
Dotácia zo štátneho roznočtu schválená V sume
z toho

dotácia na beŽné qýdavky (prevádzková dotácia)
z toho
osobné náklady: z toho
rnzdové výdavky
poistné a prispevkt do poist.ovaní
cestovné náhrady
výdavky na energie, poštovéa telekom. služby a komunikačnei infraštruktúry
materiá|ové výdavky
dopravné
rutinná a štandardná údrŽba
naJomne

Eur
2 000
0
U

0

2 000

služby
dotácia na kapi| álové výdavky (investičná dotácia)
z toho

obstarávanie strojov, prístrojov, zariadení, teclrniky a náradia
obstarávanie dopravných prostriedkov

rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
ťea|izácia stavieb a ich technického
zhodnotenia

0

_
Príloha č. 2 k nllllve PHZ oEL1-20I2l001256-044

Čestnévyhlásenie

obec Batizovce, ako príjemca dotácie

kapitoly Ministerswa vnútra

obce čestne lryhlasuje, že
je1neboLaposkytnutá iná
b) zrákona č. 52612010 Z. z.

iu*o. Čiě.-com' starostom

S1ovenskej republiky,
na daný účeldotácie

z rozpoětu

"a.top".,á
poďa s z p*.

dotácia.

/a

a./o/l

Batizovce dťla |...Li../'..'..1......::.....,

?

