
Z]ĺfiLĺIIIA ó. 3'22 0466

o poskytnutí dotácie z pľostľiedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
sr"Jen*liej republiky uzatvorená v zmysle s 51 občianskeho zákonníka

(d'alej len ,zmluva"l

Účastníci zrnluug:

Poskytovateľ: Dobrovoľnä poŽiarna ochrana SR
Sídlo: Kutuzovoval7, 831 03 Bratislava 3

v-""" ktorého koná: Pavol Ceľuch
prezident DPO SR

IČo: ool77474
DIČ: 2020878992
g.Ilo"e spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Čĺ"ro ĺet ' " 

ÍBĺľ' SK33 0200 0000 ool2 2502 5254
(ďalej len,,p o s k y t o v a t e ľ')

a

Pľíjemca: obec Tuľzovka
obecný úľad
Stred I78, O2g 54lurzovkaSídlo:

V mene ktorého koná
štatutárny zästupca:

IČo:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v IBAN
(ďalej len rrp t i l e m c a")

JUDr. Ľubomír Golis

00314331
Prima banka Slovensko, a.s.
sK50 5600 0000 0002 0461 7002

Finančnáo..?Ť?.i!o"ä"jŕä"3"'':Tffi Jii*'"ä're::"|:zabezpečenie

čt. I.

Úael a predmet zmlurry

1. Účelom tejto zmluvyje úprava zrnluvných podmienok, práv a povinností

ž^|í".ĺčn strán pri poslrytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej

iázn i.: ochrany Slovenskej republiky (DPo SR)'

2. Predmetom tejto zmIuvy'je záväzok poslrytovateľa poskytnúť príjemcovi

dotáciu v sume 3.ooo'oo Eur (slovom: Tritisíc eur) a závázok príjemcu

iá.,,"'r dotáciu v plnej rnýške pre Dobrovoľný hasičslý zbor obce na

;;b";pečenie mateľiálno-technického rrybavenla DHZor ila osobné

;;h;ó'é pracovné prostriedky pľe členov DH;ZO, odbornú prípľarnr

ar.""" ol+zo a zabezpečenle senrisu - opfalry a nákup náhradných
ái;Ň na hasičskú techniku a hasičské motoľové vozidlá.



ď\čt. II.

Podmienky použitia dotácie

1. Príjemca Sa zaväzuje Íinančné prostľiedky z dotácíe použíť. na Íinancovanie
podpory dobrovoľného hasičského zboru obce v sulade s celoplošným
rozmiestnením síl a prostriedkov hasičslých jednotíek na izerní Slovenskej
republilry a s r,yhláŠkami MV SR č. 30l2oI7 Z.z., č. 2oIl2oI5 Z.z., ktoĺými sa
mení a dopiňa vyhláška MV SR č. 61 1 12006 Z. z' o hasičslých jednotkách.

2. Podmienky na poskytnutie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri
uplatňovaní' navrhovaní a schvďovaní dotácie, kontrolu pouŽitĺa dotácie a jej
zučtovanie upravuju ustanovenia zákona č. 523l2oo4 Z.z. azákona č.
526l2OIO Z.z.

3. Príjemca prijíma dotáciu uvedenu vČ1. t. bod 2. tejto zmluvy bez výhrad aza
podmienok uvedených v tejto zmluve.

4. Príiemca sa zaväzuie zabezpečiť spolufinancovanie z vlastnÝch alebo iných
ako vereiných ov vo rŕške naímenei 5o/o z i schválenei a
poskvtnutei rozpočtovanei dotácie oodľa zaradenia do kategóľie.

5. Príjemca Sa zaväzuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v sulade so všeobecne
záv?Äznými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstaĺávanie a berie na
vedomie svoje povinnosti vypývaju ce zo zákona č' 523 l2oo4 Z.z.
Zaĺoveň sa príjemca zaväzuje pri hospodáľení s poslqrtnutou dotáciou
doďrŽiavať" všetky platné právne predpisy vzťa}rujuce sa na hospodáľenie
s prostriedkami zo Štátneho rozpočtu.

6. Príjemca sa zaväzuje zabezpečít maximáĺnu hospodárnosť, efektívnosť a
účinnosť pouŽitia dotácie v sulade s učelovým určením uvedeným v č1' I. ods. 2
a v č1. II. odst. 1 tejto zmluvy' Dotácia je určená na bežné wýdavky a pľi jej
použití - zabezpečení nákupu nesmie nákupná cena za Jeden kus presiahnuť
sumu 1.699'00€sDPH.

7. Poslq,'tovateľ poukáŽe finančné prostriedky uvedené V Čt. I. bod 2. tejto
zmIuvy bezhotovostným prevodom na účet príjemcu uvedený v záhlaví tejto
zrnluvy po nadobudnutí platnosti zĺĺ:luv5ĺ, tj. po jej podpise oboma zmluvnými
stranami a doručení jedného originál vyhotovenia zmIuĺy na adresu
poskytovateľa.

8. Pos}rytnutu účelovú dotáciu v zmysle Čt. I te3to zmluvy je prijímateľ oprávnený
použiť ďo 20. a.2022.

9. Písomné ryúčtovanie poskytnutej dotácie je príjemca povinný predloŽiť
poslqr[ovateľovi do 31. 8.2022. NepredloŽenie, ľesp. neskoršie predloŽenie bude
povaŽované za hrubé poľušenie podmienok zmluvy a príjemca bude poŽiadaný
o vrátenie ceiej poskytnutej dotácie'

10. Pľíjemca poskytnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby
účtovníctvo bolo ztozumiteľné, správne, preukázateľné a uplné podľa ustanovení
$ 8 zákona č. 43I l2oo2 Z.z' o účtovníctve v znet:ri neskorších predpisov.

11. Príjemca sa zavázuje predloŽiť poskytovateľovi v termíne podľa bodu 9. tohto
č1. vecné a Íinančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie, za sptávnosť ktorého
zodpovedá štatutárny orgán pľíjemcu.
Vo vyhodnotení podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu je príjemca povinný
uviesť /v tabuľke rryričtovanie'.' l:
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a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
b) názov mesta resp. obce
c) rlazov DHZ}, pre ktory bola dotácia určená
d) vyšku poslq1tnutej dotácie
;ĺ rázpis po,'žit17"ľ' 

"peňaŽných prostrie ďkov z dotácie, podľa dokladov o obstaraní
' 

,, elenenĺ poáľa áruhu ä uóetu výdavkov lpodľa metodického usmernenia -

prílohy č. I/,
0 ôekovu sumu pouätých finančných prostried\ol'
ó vyšku prípadných vrátených peňaŽných prostriedkov z poskytĺlutej dotácie,

b á".ro ä tát. 
" 

ň.ĺo'1i toňtaLi na osobu, ktoľá rryrčtovanie vykonďa
i) pečiatku a podpís štatutáľneho zástupcu pľíjemcu

Vyučtovanie v zmysle bodu 11' tohto článku zmluvy musí obsahovať:

A) originál vyplnenej' opečiatkovanej a podpísanej
z D

tabuľky "Vvučtovanie dotácie
ktorú príjemca obdrŽí spolu so

zmluvou a je zvetejnená aj na stránke www.dposr.sk v sekcii tlačivá. Priamo

v tabuľke štatutárny zástupca príjemcu svoJlm podpisom potvrdí formálnu a

vecnú správnosť vyúčtovania V tabuľke sa uvedenie i miesto, kde sa originály

dokladov súvisiace s poskytnu tou dotáciou u príjemcu nachádzaji

B) prílohou vyŠšieuvedenej tabuľky sú vŠ9tky_ čitateľné fotokópje dokladov
'preukazujuôe pouŽitie dotácie /ňatup ďeb-o dodanie sľu.Žbyl, ako sú: daňové

äoklady - ĺ*tä.y s náležitosťami poáľ" $ 7I zdkona č. 222l2oo4 Z' z' o ďanĺ

z priďanej hodnoty v zt:Ietti nesŕorších predpisov a pečiatkou dodávateľa'

oti.a.'a'oĹy, dodatie ľsty, výpisy z bankové'ho učtu o pľijatí dotácie, o

výberoch, o bezhotovostn17cľr"^ piatbách faktrír, príjmové pokladničné

dänady, výdavkové pokladňiene äoklady, pokladničné bloky z elektroniclých
pokladni, áoklady od kuriéra pri dodávkach na dobierku a pod'

]:2. Kontrolu dodrŽania rozsahu, učelu a podmienok dohodnutých v zmluve

o poskytnutí d'otácie, ako aj správnosť vyúčtovania a vecnej reďizácíe sú
opravnenĺ vykonať zamestnanôĺ opo SR a zamestnanci Uradu kontroly MV sR'----

Príjemca sa zaväzuje umoŽniť zamestnancom poslq1tovateľa a zamestnancom UK
MV SR výkon tejto kontroly.

13. Príjemca je povinný bezodkladne vrátiť poskytovateľovi dotáciu, ďebo jej časť,

ktorá nebola piwŽítána učel dohodnutý v Č1. l. tejto zmiuvy s 1ým.' Že:

a) povinnosť prĺ.i.-".' vrátiť dotáciu sa vzťahuje aj na prípad, ak postr<ytovateľ

zistí tuto skutäeäos,t z preďloŽených dokladov (vyúótovania) v zmysle Č1' II, bod

11 písm. a1 á n; tejto zmluvy. ňovinnosť 
'sa 

.r"t"hr'3" na vrátenie takej pstv
prostriedkov, ktorú vyčísli poskytovateľ z dôvodu nedodrŽania ustanovení tejto

zmluvy. Príjemca je povinn1ý ,rátíi tieto Íinančné prostriedky. najneskôr do'5-

tich kďenaä.'ycľ' anĺ odo 
-d;.'a 

oznámenia _ wmv na vrátenie neoprávneného

použitia prostr-iedkov od poskytovateľa zaslanej na mďlový kontakt uvedený

v tabuľke rryrrčtovanie;

b) príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi aj tú časť prostriedkov, ktoru

nevyčerpď aä wsr<y poskytnute3 áotácie po dorátaní povinného min' 5o/o

spo1uÍinan"o.r",,á. Prijemóa je povinný vrátiť tieto Íinančné prostriedky

n4jneskor do S-tich kďendaráy"h d.'ĺ odo_ dňa určeného na pouŽítie dotácie

vzmysle Cl. il bodu 8 tejto ,rilury, tj. vľátiť nerryčerpanú časť dotácie do

s.9.2022.

Ĺ4. Prostľiedky z dotácie,ktoré je príjemca povinný vrátiť poskytovateľoví podľa

bodu 13. tohio článku zmluvy budú pouká"ané na účet poskytovateľa č. SK33

o2oo oooo ool2 2502 5254, ako variabilný symbol sa pouŽije číslo zmluvy,

konŠtantný sňuor 0558. Zároveí príjemca dotácie zašle poskytovateľovi DPo SR

avizo o ptátue na mďl: sekretaľiat-sotakova@dposr.sk
a
J



15. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude povaŽovat
poruŠenie Íinančnej disciplíny a bude podliehať sankciám.

čt. nr.
Zävereéné ustanovenia

za

1. Právne pomery neupravené touto zmluvou sa riadia prísluŠnými ustanoveníamí
občianskeho zá]<onníka.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisocin, zktoých jeden dostane príjemca
(mesto ľesp. obec) a jeden poskytovateľ (DPo SR)'

3. Zmluvné strany beru na vedomie zakonné povinnosti vypývajuce z ustanovenia $

47a a nasl. oĹeianskeho zákonníka v platnom znení a $ 5a zákona c.2LIl2ooo
Z' z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám a o ZĺlLerre a doplnení niektoých
zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni neskorších predpísov.

4. obsah tejto zmluvy je rrroŽr'ié meniť ďebo dopÍňať len po vzi4omnej dohode
obidvoch zmluvných stľán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov
podpísaných Štatutáľnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budu
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluĺy

5. ZmIuva nadobúda platnosť dňom jej podpísania št4tutáľnymi zástupcami oboch
zmluvných strán a učinnosť dňom nasledujucim po dni jej zverejnenía na webovej

stránke príjemcu.

6. Zrĺlu/vné strany vyhlasuju , Že sí zmluvu prečítďi, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju bezvýl;rrad podpisuju.

V Bratislave, dňa 28. 0ľ'' 20n V ?3.Ipl:t.(:].'., aĺa,l', ,,f lĺ41

Dobrovoľn á požiaĺna ochľana SR Mesto/ Obec*

pečiatka

ch
prezident DPO SR štatutárny

čitateľné priezvisko

t.ľ.?'r. ĺ.?'qlĺ ľ..c ôu,S

ca

4

4-

Sekľetoľiút

*Nehodiace sa pľečiarknite

p1s

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček

zho89698
Textový rámček



Vvúčtovanie poskvtnutei finančnei podporv z prostriedkov DPo SR Dre rok 2022

Zml uva čĺslo....'...'......'''...... - -...

Mesto/Obec .....................

DHZO

Výška poskytnutej dotácie

originály vyššieuvedených dokladov sa nachádzajú na adrese

Dátum:

Vyúčtovanie vykonal
tel. kontakt:
mail. kontakt:

Svojím podpisom potvrdzujem formálnu a vecnú správnosť vyÚčtovania poskytnutej dotácie

podpis Štatutárneho zástupcu
pečiatka

Poradové
číslo

dokladu

Čĺslo účelu
dotácie

/50í60ĺ0' 501602'
511700,518601,

5187021

suma v
€sDPH popis výdavku

)



,l

Manuá! k ooužitiu a ričfovaniu dotácie ooskvtnutei z orostľiedkov DPo SR ore DHZO

Pozorne si'prečítajte zmluvu! Skontrolujte hlavne číslo bankového účtu a ostatné údaje príjemcu a obratom
vrát'te na adresu poskytovatel'a /DPo SRi, jedno opeiiatkované a podpísané vyhotovenie zmluvy, nakol'ko
financie sa posielajú aŽ po vrátení potvrdenej zmluvy.
V prípade chybných údajov kontaktujte p' SotákovÚ - 0918 700 340 resp. mail. sekretariat-sotakova@doosr.sk
Zaoíšte si do kalendára na oouŽitie a wúčtovanie dotácie! Neskoré zaslanie wúčtovania bude
povaŽované za nedodrŽanie podmienok zmluvv a bude Žiadané vrátenie celei poskvtnutei dotácie!!!

4. obec alebo mesto musí finančné prostriedky ponechať na Účte, ktoný je uvedený v zmluve a z tohto úÓtu

uskutoční bud' výber peňazí do pokladne alebo z neho zaplati bankovým prevodom faktúry dodávatel'om.
Nesmie finančné prostriedky previesť na iný svoj účet, resp. z iného účtu realizovať Úhradu faktúry, ani
peniaze previest'na bankový účet DHZ resp. DZHO!

5' Všetky doklady /faktúry, dod. listy ..'/ musia bý'vystavené na obec resp. mesto lnieDHZ|Iĺ
6' Na vyúčtovanie dotácie pouŽite rnýhradne priloŽenú tabul'ku, do ktorej vpisujte len údaje ktoré sú predtlačené'

Nevpisujte Žiadne ine údaje a neprepisujte predtlač!
7. Ptatnou zúčtovatel'nou poloŽkou z dotácie sú aj výdavky na zakúpenie ÚloŽných systémov na vybavenie

hasičských zbrojníc ako napr. kovové šatníkové skrine, regály, lavičky do prezliekárni .'. a pod., kde sa
uskladnízakúpený materiál a osobné ochranné pracovné prostriedky'

8. Platnou zúčtovateľnou poloŽkou z dotácie zakúpenie pracovných zateplených kabátov pre clenov DHZO'
9. Z dotácie nie je povolené kupovat' materiál a ochranné pomôcky na súťaŽe! Z dotácie sa kupuje iba materiál

ku zásahoml Nie je dovolené zúčtovávať nákup športouých dresov, športovej obuvi, tenisiek, Športových
prilieb, športových hadíc a pod.

10. PouŽitie dotácie rozlišovať podl'a druhu /účelu/ pouŽitia - výdavku a zapisovať do tabul'ky na čerpanie úcelu:

účel 50í6010 - zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO /hadice, spojky, pĺly, regále, plechové
skrine, čerpadlá, elektrocentrály, píly, lopaty ..'/ )

účel 50í602 - zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre členov DHZO _ sem patrí

všetko, čo si hasič oblieka na seba - has. a pracovné prilby, svetlo na prilbu, rukavice, zásahové obleky, UBo,
termoprádlo, tričká, šiltovky, mikiny ...

účel 51170O - zabezpečenie rutinnej aštandardnej údrŽby - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú
techniku napr. oprava striekačiek, čerpadiel, el' píl, elektrocentrál ..'/nie oprava hasičských vozidiel/
účel 51860'| - zabezpečenie odbornej prípravy členov DHzo /školenia a psychotesty - nie lekárske prehliadky
ani poplatky za vydanie osvedčení, nie náklady na vodičské oprávnenia/
účel 5í8702 - dopravné - servis a nákup náhradných dĺelov na hasičské vozĺdlá /nie nákup PHM ani prepravné
náklady zfaktúry|l

1í. K vyúčtovaniu dotácie sa prikladajú:
Čitatel'ne fotokópie všetkých dokladov, ktoré musia byt očíslované a zapísané do tabul'ky. Ak jeden nákup
alebo sluŽba pozostáva z viaceých dokladov - napr. objednávka, faktúra, dodací list, pokladničný doklad
a pod. _ všetko číslovať jedným - tým istým poradovým číslom. Ak je na jednom doklade - faktúre, bloku viac
poloŽiek, ktore majÚ rozdielny úÓel pouŽitia, doklad rozpísat' na poloŽky a označiť správnym úcelom! Ak je na
faktÚre účtované poštovné' balné, dopravné. doručenie kuriérskou sluŽbou ... - tieto náklady nie je moŽné
čerpať z dotácie - hradí si ich príiemca z vlastnÝch finančných prostriedkov - do tabul'ky sa nezapisujÚ!!'

12. Dokladom o uhradení výdavku je: pokladničný doklad z registračnej pokladne alebo riadne vyplnený a
opečiatkovaný prĺjmový pokladničný doklad dodávatel'a, resp. pri vklade hotovosti na účet dodávatel'a doklad
z banky. Pri dodaní zásielky na dobierku zásielkovou sluŽbou alebo poštou, priloŽit' doklad o úhrade, ktoný

obdžíte na pošte resp. od kuriéra. Pri bezhotovostnej úhrade faktúry (prevodom z bankového účtu) je
bezpodmienečne nutné doloŽiť k úhrade faktúry fotokopiu rnýpisu z bankového účtu, z ktorého bola platba
realizovaná, t.j. z účtu na ktoý bola dotácia z DPo sR zaslaná, alebo samostatné potvrdenie
z internetbankingu resp. banky, Že platba bola zrealizovaná' Na bank. uýpise platbu vyznačit'farebne alebo
iným spÔsobom napr. daním sumy do krúŽku a označením poradového čísla z tabul'ky' Nestacĺ priloŽiť

vvtlačený príkaz na úhradu oodaný internetbankinoom alebo príkaz na úhradu podaný osobne v banke!l!
13.Ak máte kzúčtovaniu viac dokladov/faktÚr, kaŽdý doklad/faktúru očíslujete samostatným poradovým čĺslom.

Nie je dovolené spočítavat' poloŽky jedného účelu z viacených dokladov alebo faktúr!
14. Ročne je moŽné zo štátnej dotácie hradiť psychotesty pre 2 členov DHZO.
15. Pri zúčtovanĺ nákladov na opravy a servis has' techniky a has. áut je bezpodmieneČne nutné, aby bol na

faktúre alebo dodacom liste uvedený rozpis cien materiálu a vykonanej práce! Nestačí iba text - oprava
čerpadla a jedna suma napr. 1500 €.

í6. Ak zúčtovávate nákup v hotovosti na pokladničný doklad z elektronickej pokladne' platbu kuriérovi v hotovosti,
alebo platbu faktúry v hotovosti, kde ste odbdrŽali od dodávatel'a príjmouý doklad o úhrade faktúry, treba
k uýdavku priloŽiť aj výdavkot4ý pokladničný doklad obce!
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í7. Podl'a čl' ll. bod 4 zmluvy o poskytnutí dotácie pre DHzo sa príjemca zaväzuje zabezpeÓiť spolufinancovanie

z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov vo výŠke najmenej 5% z celkovej schválenej a poskytnutej

dotácie zaradenia do Minimálna úÓasť predstavuje:

Suma 5o/o je rátaná z rozpočtovaných a zaslaných fin. prostriedkov podl'a vyhlášky, t.zn. Že aj ked' nepouŽijete

celú rozpočtovanú dotáciu, suma spolufinancovani a.bude odrátaná v plnej výške podl'a horeuvedeného ako

vlastné fin. prostriedky v|oŽené do projektu
18. Výdavky, ktore zapíšéte do tabul'ky vyúÓtovanie je potrebné na konci zrátat'a napísať celkovú sumu výdavkov

oó posteoného riadka. Potom na d'a|šom riadku odrátate sumu min. 5% spoluúčasti z poskytnutej dotácie

lpoáľa bodu 17l a na nasledujúci riadok napíŠete sumu pouŽitých fin. prostriedkov po odrátaní 5% spoluúčasti.

Ak je táto suma niŽšia ako výŠka poskytnutej dotácie podl'a vyhlášky, rozdiel je potrebné vrátiť v zmysle
zmluvy.
Príklad 1: kat. B: celkové výdavky 3'456'20 €

dotácia -3. 00€
rozdiel 456,20 €

Príklad 2: kat' C celkové výdavky 1 .4'ĺ3'30 €

/min. 5% spoluúčasť je 160,00 € - netreba nič vrátit7

poskytn dotácia -1'400.00 €
rozdiel 13,30 € lmin' 5o/o spoluúcast' je 75'00 € - treba vrátiť 61,70 €

t.j. 75,00 - 13,30 = 61,70 €l
Na spoluúčasť sa mÔŽu započítať iba také výdavky, ake je moŽng čerpat' z poskytnutej štátnej dotácie. /nákup
PHM, nákup materiálu na Šport, poštovné' balné' dobierka.... - NlE!/

19. KvyÚčtovaniu neprikladaite interné doklady obce ako sÚ - krycĺ list, platobný poukaz, pokladnicnú knihu,

príjémky materiátu,;rnenturne listy, doklad o základnej finančnej kontrole - resp' d'alšie vnútorné doklady
obce - šetrite papier!

20. Kvyúčtovaniu-priloŽíte výpis z bankového úČtu, kde bola dotácia pripísaná - príjem dotácie. TaktieŽ priloŽíte

vypisy, kde ooli hradené faktúry. Na bankovom výpise sumy týkajúce sa zúčtovarlia zvÝraznite a označte
pôradovÝm číslom dokladu! Ak má bankový výpis viac strán, stačí poslať prvú stranu kde sú identifikačné
údaje majitel'a účtu a strany, kde sú zúÓtovávané sumy.

zĺ. Doŕlady, ktoré zasielate NEZOŠĺVAJTE A NEsPlNKUJTE! Nezväzujte a nevkladajte do nýchloviazaÓov|

Zoradte ich: tabul'ka vyúctovanie a doklady k por. číslu 1,2, .'.. , bankový výpis - príjem dotácie.
22.Do obálky k vyúčtovaňiu nevkladajte doklady, ktoré sa netýkajú vyúctovania - napr. Žiadosť o refundáciu PHM

alebo Žĺadosť o zaradenie DHzo do kategorie, lebo sa mÔŽe stať, Že vyúčtovanie bude spracovávané po

termĺne predkladania týchto dokladov!
23. V zmysle č. ll, bodu 5. zmluvy o poskytnutĺ dotácie je príjemca povinný postupovať pri pouŽití dotácie v súlade

so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie a berie na vedomie svoje
povinnosti vyplývajúce zo zákona é,. 52312004 Z.z. DHzo zabezpečujú mat-tech, vybavenie v sÚlade s
vyhláškami úv_sŔ č. 3o/2o17 Z'z., é. 2o1t2o15 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška MV sR č. 611 12006

Z. z. o hasičských jednotkách
Zároveň sa príjemca zaväzuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou dodrŽiavať všetky platné právne
predpisy vzt'ahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami zo štátneho rozpočtu. T.zn. Že je nutné nakupovať
bud' prostrednĺctvom verejného obstarávania, elektronizačného kontraktačného systému /EKS/, alebo urobiť
prieskum trhu a vyŽiadať ipoštou, mailom, stiahnuť z internetu.../ min. 3 cenové ponuky. Z týchto 3 cenových
ponúk si vyberiete najvhodnejšiu, najhospodárnejšiu a najefektívnejšiu ponuku, o čom je príjemca povinný
spísať záznam z výberového konania.
Výsledok EKS resp. cenové ponuky a písomný záznam z vyhodnotenia cenových ponúk ostávajú u príjemcu
pre prípad kontroly' Nezasielaiú sa na DPo SR s wúčtovaním!

24. Nevyčerpanú sumu dotácie je potrebné vrátit' na č. účtu sK33 0200 0000 0012 2502 5254 s uvedením
variabilného symbolu - číslo zmluvy, konŠtantný symbol 0558 najneskÔr do 5.9.2022.

25. Ak neviete, čije výdavok zúčtovatel'nou poloŽkou zo štátneho dotácie, nepýtajte sa nekompetentných ľudí, ale
priamo zavolajte alebo napíšte p. Sotákovej.

Tabul'ku + manuál nájdete aj na stránke www.dposr.sk v sekcii: tlačivá DPo sR

V prípade otázok resp. nejasností kontaktujte p. Sotákovú - 0918 7oo 34o, mail: sekretariat-sotakova@dposr.sk

účasť 5% = 265'00 €
5o/o = $ 00€n

A spolupri kategó
riiAl

časťS% =lB
5o/o 75'00 €pri kategóriiC
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Mestá a obcena
I I I,:ir.tlirii ii:r t:,!ti,:tl

Vec:
pomoci DPO SR

YáŽenä pani prinráto1ka, vážena pani starostka,
váŽený pán primátori váŽený pán starosta,

úvodom tohto lístu Ýa" 
"h""m 

srdečn e pozdrauiťa poďakovať Vám , Že siosobne
popri svojej kaŽdodennej náročnej práci nájdete čas na prečítanie tohto listu.

obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc pri zabezpečení zacrrovanra existencie
našej celoslovenskej organizácie - Dobrovoľnej poŽiarnej ochrany Slovenskej
republilry (ďalej len DPo SR), ktorú mám tú česť zastupovať ako jej prezident od
roku 2oI7. Musím s hrdosťou konštatovať, Že je pre mňa'obrovskou cťou stáť na
čele tejto organizaeie, ktorá si v tomto roku pripomenie 100. výročíe zaloŽenia
Zemskej hasičskej. jednoty na Slovensku, predchodLyne DPo SR. Za sto rokov
našej činnosti, naši. predchodcovia prešli rôznymi ťaŽkosťami a'nástrahami -
svetová hospodárska kríza, II. sv. vojna, taŽké povojnové ro}ry, roky norrnalizácíe
izmeny po roku 1989. V kaŽdom tomto období sme:sa riadili našim heslom a
zárovei poslaním, ktoré je na kaŽdej zástave dobrovoľnych hasičov ,,Bohu na
slávu, blíŽnemu na pomoc". Stále sme na prvom mieste vidE-li' a vidíme sluŽbu
občanovi, službu obci, či mestu a štátu, bez rozdielu politickej, rasovej či
náboŽenskej príslušnosti.,Veď.nakoniec, Vám, váŽeni zástupcovia samospráv, to
nemusím pripomínať. My sami (keďže som aj jedným zYas), 'vieme najlepšie
ohodnotiť,poslanie dobrovoľných hasičov vo svojich. mestách či obciach.

Prácu dobrovoľných hasičov v uzemi koordinuju naši tajomníci na uzemných
organizáciách v sídlach jednot1ivých okr'esoeh. oni dozeraju, aby naši dobrovoľní
hasiči dosiahli potrebné odborné vzdelanie a znrčnosti, aby v našich školách v
mestách a obciach pracovalí dobrovoľní hasiči s deťmi a dorastom, organizuju
rôzne hasičské podujatia či suťaŽe.]oni koordinovali prácu dobrovoľných hasičov
počas pandémie, povodní, lesných poŽiarov, či pri utečeneckej kríze a iných
mimoriadnych situáciách. Títo ľudia boli stále doposiaľ platení z rozpočtu DPo SR.
Na túto činnosť v DPo SR sme do roku 2o2o dostávali finančnú podporu zo strany
štátu formou dotácie z kapitoly Ministerstva vnutra SR. V roku 2o2I nám bola
pôvodná vyška tejto dotácie krátená o sumu 531 150 € (v porovnaní
s predchádzajúcim rokom), čo bolo pre nás - pre naŠu organizáciu DPo SR takmer
likvidačné (vzhľaďom na veľkosť tejto sumy). Snazili sme sa to zmenit, rokovali sme



s kompetentnými Štátnymi inštitúciami, Žiď, neúspešne. Ako sprármi hasiči sme
však vydržďi, prijďi tažké a nepríjemné rozhodnutia, aby sme ako organizäcia
s celoslovenskou pôsobnosťou preillIi. Avšak ani rok 2022 nevidíme nádejne
z pohľadu pnznaniapôvodnej vyšlry štátnej dotácie azacľrovat;;ia pracorrných miest
tychto pracorĺníkov na úro'rni uzemných organwáci, ktorí nám - samospľáve
pomátraju pripravovať ľudí, orgaÍljzovď činnosť jednotlivých dobrovoľných
hasičslých zborov, či dobrovohrých hasičslých zborov miest a obcí. Toto krátenie
uvedenej dotácie sa stďo práve v rokoch, kedy sme hádam najviac pomáLhďi našim
občanom, tj. občanom tohto štátu, samosprávaln a nakoniec teda aj samotnému
štátu (štátnym orgáĺrom a inštitúciám} zvládnuť pandemict<w l<rizu, či dôsledky
vojny na Ukrajine.

Vážená pani primátorka, váŽená pani staľostka,
váŽený pán primátor, váŽnný páľr starosta,

s obrovskou pokorou Vám píŠem tento list s prosbou o pomoc z.fládn:ut túto pre
nás veľmi ztoŽíďl situáciu, pomôcť zaclrrovat rozsah našej doterajšej činnosti
a Íinančne podporiť DPo SR napríklad sumou 10 centov na 1 obywatel'a Vášho
mesta, či VašeJ obce, pľípadne inou aumou podl'a Íinančných možností vašich
ľozpočtov (nakoľko my si uvedomuje aj veľmi zloŽitu finančnu situáciu v mestách
a obciach v tjchto nesmierne naľočných časoch). Vieme, Že podstatná väčšina
samospráv veľmi irrtenztvne podpoľqje miestnych ďobrovoľných hasičov, za čo sme
Váĺn nesmierne vďační, ďe rteiltadati by sme Vás o finančnú pomoc' keby nešlo
o zachovanie ď'alšej existencie našej orgaaízácie.

V prípade, že, sq. rozhodnete nás finančne pod.porlť, tak úhrqdu urobte na
nasledoutlé čísla úófil:

SK55 o2oo oaoo oo72 57812 295I. qko aartqhltnú sgfllboluaed1te Ičo
tlošho mestq.' čl obce.

Tento ltstJe zúrotrcň daňoulm dokl.adom pre potrebg účtotmíctua mesta
a obce or DPO SR.

Yážená pani primátorka, vážená pani staľostka, vážený pán primátor, váŽený
pán starosta, úprimne Vám ďakujem z'aVáš čas, ktorí ste venovďi prečítaniu tohto
listu, vopred ďakujem za a7ďlkoľvek pomoc, ktorú adresujete nám, dobrovoľným
hasičom a prajem Váuĺr všetko nqilepŠie a najmä veľa síl a trpezlivosti pri zvládnutl
Vašich funkcií v ýchto veľmi náľočných časoch. Verím, Že spoločne to zvládneme.

S úctou a vďakou

{

PaÚoI Celfuch
prezidenŕ DPo sR
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