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ZMLUVA  č. 58 042

o poslFtnuti dotácie z prostriedkov Dobrovol'nej požiarnej ochrany
Slovenskej republi]p uzatvorená v zmysle § 51 0bčianskeho zákonnĺka

(ďalej len „zmluva")

Učast"íci zmluuy :

Poskytovateľ:
Sídlo:
V mene ktorého koná:

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova  17,   83103  Bratislava 3
Vendelĺn Horváth
generálny sekretár DP0 SR

IČO:                                                       00177474
DIČ :                                                    2020878992
Bankové spojenie:                        VÚB, a.s., Bratislava
Čĺslo účtu v lBAN:                        SK33 0200 0000 0012 2502 5254
(ďalej len „p o s k y t o v a t e ľ")

a
Príjemca:

Sídlo:

V mene ktorého koná
štatutárny zástupca:

IČO:
Bankové spojenie:
Čĺslo účtu v IBAN
(ďalej len „p r ĺ j e m c a")

Obec  Nedožery - Brezatiy

Družstevná č. 367/ 1
972  12   Nedožery -Brezany

|JUDr. Martin Mokrý

00318302
vÚB, a.  s.
SK26 0200 0000 0000  1842 9382

Finančná dotácia je určená  a prĺsne účelovo viazaná na zabezpečenie
potrieb a akcieschopnosti DHZO Nedožery - Brezany.

Čl.   I.

Účel a predmet zmlwy

1.   Účelom tejto zmluvy je  úprava zmluvných podmienok, práv a povinnostĺ
zmluvných   strán   pri   poskytnutĺ   dotácie   z prostriedkov   Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej republilqr (DPO SR).

2.    Predmetom  tejto  zmluvy je  záväzok poskytovateľa  poskytnúť prijemcovi
dotáciu  v  sume 5.000,00 Eur (slovom: päťtisĺc eur) a záväzok prijemcu
použiť  dotá.ciu  v  plnej   výške  pre   Dobrovoľný  hasičslý  zbor  obce   na
zabezpečenie  materiálno-technického  vybavenia  DHZO,  na  osobné
ochmnné  pracovné  prostriedlg pre  členov DHZO, odbornú prípravu
členov  DHZO  a zabezpečenie  servisu  -  opravy  a nákup  náhradných
dielov na hasičslri techniln] a hasičské motorové vozidlá.



Cl.    11.

Podmienky použitia dotácie

1.   Prijemca   sa   za`.äzLije   finančné   prostrie.dl{+-   z  dotacie   použiť   na   financ()`anie
podpor)/-      dobro`-oľného      hasíčského      zbc>ru      obce      \'  súlade      sceloplošn.\'.m
rozmiestnenĺm   sĺl   a prostriedko`.   hasičsľj.7ch   jednotiek   na   území   Slovenskej
republiLg'  a  s  `'}-hláškamí  MV  SR  Č.  30/2017  Z.z.,  č.   201/2015  Z.z.,  ktor)-'mi  sa
mení  a dopĺňa `?.hláška  MV  SR  Č   611/2006 Z.  z   o  hasičských jednotkách.

2.    Podmienky    na    poskytnutie    dotácie,    hospodáreme    sdotáciou,    postup    pri
uplatňovanĺ,   na`-rho\'anĺ  a sch`.aľ.ovaní  dotácie,   kontrolu   použitia  dotácie   ajej
zúčto`vanie    upra`rujú    ustano`'enia    zákona    Č.     523/2004    Z.z.     azákona    Č.
526/2010  Z.z.

3.  Príjemca  príjĺma  dotáciu  uvedenú  \' Čl.1.  bod  2    tejto  zmlu\T'  bez  `ýhrad  aza
podmienok uvedených v tejto zmluve.

4.  Prĺjemca  sa  zaväzuje  prí  nakladaní  s dotáciou  postupo\,.ať v súlade  so všeobecne
záväznými  právnymi  predpismi  upravujúcimi  verejné  obstarávaníe  a berie  na
vedomie svoje povinnosti vyplý`.ajúce zo zákona č.  523/2004 Z.z
Zároveň    sa    prĺjemca    zaväzuje    pri    hospodá]-ení     sposk}inutou    dotáciou
dodržiavať   všetky   platné   právne   predpisy   `'zťahujúce    sa   na   hospodárenie
s prostriedkami zo  štátneho rozpočtu.

5.  Prĺjemca sa  za\'äzuje   zabezpečiť   maLximálnu hospodárnost`, efektí\.nosť a
účinnosť  použitia  dotácie  \-súlade  s účelo`Ým  určenĺm  u\'edeným  `.  čl   1.  ods.  2
avčl.11.   odst.1   tejto   zmluvTr.   Pri   použiti   dotácie   -zabezpečení   nákupu
nesmie nákupná cena za jeden kus presiahnut sumu  1.699,00 € s DPH.

6.   Posľyto\'atel`    poukáže    fínančné    prostriedk}-    u`Tedené    `ĺ     Č1.    1.  bod  2.  tejto
zmlu`y  bezhotovostným   prevodom   na   účet   príjemcu   uvedený  \. záhlavi   tejto
zmluvy  po  nadobudnutí  platnosti  zmluvy,  t.j.  po jej  podpise  oboma  zmlu`'n`Ými
straiiami    a doručení    jedného         cirigináJ    `irhotovenia    zmlu`y    na    adresu
poskytovatel'a.

7.  Poskytnutú  účelovú  dotáciu  v zmysle  Čl.  I  tejto  zmlu\y je  príjímatel.  oprávnený
použiť do  31.  8.  2018.

8.        Písomné    `yúčtovanie    poskytnutej    dotá.cie   je    prijemca    po`'inný    predložiť
poskytovateľovi do  10.  9.  2018.

9.  Prĺjemca poskytnutú  dotáciu  e`'iduje `. účtovnictve  osobitne  tak,  aby účto+\.níctvo
bolo  zrozumiteľné,  správne,  preukázateľné a úplné  podl'a ustanovenĺ § 8  zákona
č.  431/2002  Z.z.  o účtovnĺctve v znení neskoršĺch predpiso`'.

10.  Príjemca  sa za`räzuje  predložiť  poskytovatel'ovi v  termíne  podľa bodu  8.  tohto  čl.
vecné    a financné   vyhodnotenie    posĹvtnutej    dotacie,    za    spra\'nost   ktoreno
zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.
Vo vyhodnotení  podpísanom  štatutárnym  orgánom príjemcu je príjemca povmný.
uviesť  /v tabul'ke vyúčtovanie. . . / .

a)    číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
b)   näzov mesta resp.  obce
c)    názov DHZO, pre ktorý bola dotácia určená
d,i    `ýšku  poskytnutej  dotácie



/
/

e)    rozpis    použitych    peňažných    prostriedkov    z dotácie,    podľa    dokladov
o obstaranĺ  v členení podľa  druhu  a  účelu  `ýdavkov  /podľa metodíckého
usmernenia -prĺlohy č.  1 /,

fl    celkovú sumu použitých fin`ánčných. prostriedkov
g)   výšku    pripadných    vrátených    peňažných    prostriedkov    z poskytnutej

dotácie,
h)   meno a tel. a maiioiý kontakt na osobu, ktorá vyúčtovanie vykonala

Vyúčtovanie v zm.vsle bodu  10.  tohto článku zmluvy musí obsahovat:

A)   originál   vyplnenej,   opečiatkovanej   a podpĺsanej   tabuľ]qr   "Vvúčtovanie
dotácie rostriedkov DPO  SR re rok 2018" ktorú prijemca
obdržĺ  spolu  so zmluvou.  Priamo v tabul'ke  štatutárny zástupca príjemcu
svojim   podpisom   potvrdí   formálnu   a.   vecnú    správnosť   vyúčtovania.
Vtabuľke   sa   uvedenie   i   miesto,   kde   sa   originály   dokladov   súvisiace
s poskytnutou dotáciou u prijemcu nachádzajú.

8)   prĺlohou  vyššieuvedenej  tabuľlqr  sú  všetky čitateľné fotokópie    dokladov
preukazujúce  použitie  dotácie  /nákup  alebo  dodanie  služby/,  ako  sú:
daňové doklady -fäktúry  s náležitosťami podľa §  71  zákona č.  222/2004
Z.  z.  o dani z pridanej  hodnoty v znenĺ  neskorších predpisov,  objednávky,
dodacie  listy,  výpisy  z bankového  účtu   o prijatĺ  dotácie,   o  výberoch, o
b e zho tovo stných          platb ách          fáktú r ,          príj m ové          p okladničné
doklady,výdavkové        pokladničné        doklady,        pokladničné        bloky
z elektronických pokladnĺ,  doklady od kuriéra pri dodávkach na dobierku
a pod.

11.    Kontrolu   dodržania   rozsahu,    účelu   a   podmienok   dohodnutých   v zmluve
o poskytnutí   dotácie,   ako  aj   správnosť  vyúčtovania   a  vecnej   realizácie   sú
oprávnenĺ  vykonať  zamestnanci  DPO  SR  a zamestnanci  Úradu  kontroly  MV
SR.
Príjemca  sa  zaväzuje  umožniť  zamestnancom  poskytovateľa  a zamestnancom
ÚK MV SR výkon tejto kontroly.

12.   Príjemca je povinný bezodkladne vrátiť pos.kytovaterovi dotáciu, aJebo jej   časť,
ktorá nebola použitá na účel dohodnutý v Cl.1.  tejto zmluvy s tým,    Že:

a)    povinnosť  prijemcu  vrátiť dotáciu  sa vzťahuje  aj  na  prĺpad,  ak  poskytovateľ
zistĺ  túto  skutočnosť  z predložených  dokladov  (vyúčtovania)  v zmysle  Čl.  11,
bod  10  pĺsm.  A)  a  8)  tejto  zmluvy.  Povinnosť  sa  vzťahuje  na vrátenie  takej
výšky    prostriedkov,    ktorú    vyčĺsli   poskytovatel.   z    dôvodu    nedodržania
ustanovení    tejto    zmluvy.    Príjemca   je    povinný    vrátiť    tieto    fingmčné
prostriedky     najneskôr  do   5-tich  kalendárnych  dni  odo  dňa  oznámenia
výz`y na vrátenie neoprávneného použitia prostriedkov od poskytovateľa;

b)     prijemca  je  povinný  vrátiť  poskytovateľovi  aj   tú   časť  prostriedkov,  ktorú
nevyčerpal  do  výšky  poskytnutej  dotácie.   Prĺjemca je  povinný  vrátiť  tieto
finančné   prostriedlqr   najneskôr   do   5-tich   kalendámych   dnĺ   odo   dňa
určeného  na použitie  dotácie  v zmysle  Čl.11  bodu  7  tejto  zmluvy,  t.i.  vrátit'
nevyčerpanú čast' dotácie do 5. 9. 2018.

13.   Prostriedlq/ z dotácie, ktoré ]e príjemca povinný vrátiť    poskytovateľovi podľa
bodu     12.  tohto  článku    zmluvy  budú  poukázané  na  účet  poskytovateľa  č.
SK33   0200   0000   0012   2502   5254,   ako  vffiabílný  symbol  sa  použije   číslo
zmlu`y,       konštantný      symbol      0558.Zároveň      príjemca      dotácie      zašle
poskytovateľovi  DPO  SR avízo  o platbe.

14.   Nedodržanie    zmluvne    dohodnutých    podmiericik    sa    bude    považovať    za
porušenie finančnej  disciplíny a bude podliehať sankciám.



Čl.  111.

Záverečné ustanovenia

1.     Právne  pomery  neupravené  touto  zmluvou  sa  riadia  príslušnými  ustanoveniami
Občianskeho zákonnĺka.

2.  Táto  zmluva je  vyhotovená v dvoch  ro\.nopisoch,  z ktorých jeden  dostane  príjemca
(mesto resp.  obec)  a jeden poskytovatel' \DPO SR).

3.    Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia §
47a   a, nasl.  Občianskeho zákonnika v platnom znení a §  5a zákona č.  211/2000
Z.   z.   o   slobodnom   prĺstupe  k  informáciám   a   o   zmene   a doplnení  niektorých
zákonov (zákon o slobode informáciĺ) v znenĺ neskorších predpisov.

4.     Obsah   tejto   zmluvy  je   možné   meniť   alebo   dopĺňať   len   po  vzájomnej   dohode
obidvoch   zmluvných   strán,   a   to   formou   očislovaných   písomných   dodatkov
podpísaných  šta.tutámymi  zástupcami  obidvoch  zmluvných   strán,   ktoré  budú
neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy

5.    Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom jej  podpísania.  štatutárnymi  zástupcami  oboch
zmluvnýc.h strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej
stránke prijemcu.

6.        Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  si  zmlu\u  prečítali,  ]ej  obsahu  porozumeli  a  na
znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú.

-4.    06.   2018

V Bratislave,   dňa ....

Dobrovoľná požiama ochrana SR

/,'    ,   `

/._;

VendelmHONžh
geneŕálny sekretár DPO SR

*Nehodĺace  sa  prečiarknite

^ GW 0 L ftft`Oui -

v.!j%.#"F`?.....,dňa?...f....?9./'

štatutárny zástupca
čitateľné meno a priezvisko:
r)vr)r. niy~W    /WV~/

podplsý



Manuál k Doužitiu a vvúčtovaniu dotácie Dosk\dnLJtei z Dľostriedkov DPO SR Dre Dlilzo

1.    Pozorne  si  prečĺtajte zmluvu!  Skontrolujte  hla\/ne  číslo.bankového  účtu  a ostatné  údaje  príjemcu  a  obratom
vráfte  na  adresu  poskytovateľa  /DPO  SR/,  jedno  opečiatkované  a  podpísané  vyhotovenĺe  zmluvy,  nakoľko
financie sa posielajú až po vrátení potvrdenej zmluvy.

2.    V prípade chybných údajov kontaktujte p. Sotákovú -0918 790 340 resp. mail. sekretariat-sotakova®dDosr.sk
3.    ZaDíšte   si   do   kalendára   dátum   na   Doužitie   a vvúčtovanie   dotácie!   Neskoré   zaslanie   vvúčtovania   bude

Dovažované  za nedodržanie Dodmienok zmluw a bude žiadané vrátenie celei Doskvtnutei dotácie!!!
4.   Obec  alebo  mesto  musĺ  finančné  prostriedky  ponechať  na  účte,  ktorý je  uvedený  vzmluve  a z tohto  účtu

uskutočnĺ  buď výber  peňazí  do  pokladne  alebo z neho zaplatí  bankovým  prevodom  faktúry  dodávateľských
organizáciám.  Nesmie finančné prostriedky previesť na iný svoj účet alebo na bankový účet DHZ resp. DZHO!

5.   Všetlq/ doklady maktúry, dod. listy ../ musia b}ď vystavené na obec resp. niesto /nie DHZW
6.    Na vyúčtovanie dotácie použite priloženú tabuľku, do ktorej vpisujte len údaje l«oré sú riedtlačéné.  NevpisL+jte

žiadne iné údaje a neprepis`+jte predtlač!
7.   V r.   2018   sú   platnou   zúčtovateľnou   položkou   z dotácie   aj   výdavky   na   zakúpenie   úložných   systémov  -

vybavenĺa  hasičských zbrqjníc ako napr.  kovové šatníkové skrine,  regáw,  Iavičky do prezliekárnĺ ...  a  pod.  kde
sa uskladní zakúpený rnateriál a osobné ochranné pracovné prostriedky.

8.    Taktiež   je    platnou   zúčtovateľnou    položkou   z dotácie   zakúpenie   služobných    rovnošiat    a   pracovných
zateplených kabátov  pre členov DHZO. Na faktúre musí b)ď uvedený správny názov tovaru,  nie  vychádzková
uniforma!   Upozorňujeme   na   predaj   rôznych   kvalít   týchto   komodft,   preto   doporučujeme      zvážiť   nákup
v porovnaní níelen s cenou, ale aj s kvalitou a nekupovat' lacné napodobeniny!

9.    Z dotácie  nie je  povolené  kupovát'  materiál  a ochranné  prac.  pomôcky  na  súťaže!  Z dotácie  sa  kupi+je  iba
materiál   ku   zásahom!   Nie  je   dovolené  zúčtovávať   nákup   Športových   dresov,   Športových   prilieb,   obuvi,
šporiových hadíc a pod.

10. Použitie dotácie rozlišovať podľa druhu /účelu/ použitia -výdavku a zapisovať do tabuľlq/ na čerpanie účelu:

účel 5016010 -zabezpečenie  materiálno-technického  vybavenia  DHZO  /hadice,  spqjky,  pĺv,  regále,  plechové
skrine, čerpadlá, eleldrooentrály ../
účel 501602    -zabezpečenie  osobných  ochranných  pracovných  pľostriedkov  pre  členov  DHZO  -sem  patrí
všétko, čo si hasič oblieka na seba -häs. prilby, §včtlô-ria' priiTLú,~rúkavice, zásahóvé'óbléký,lJBO|érrňôpräďTô`,
tričká,  šiltovky,  mikiny,  služobné rovnošaty  ...
účel 511700    -zabezpečenie  rutinnei  a štandardnej  údržby -opravy  a    nákup  náhradných  dielov  na  hasičskú
techniku   napr. oprava striekačiek, čerpadiel, el. pĺl, elektrocentrál .. /nie oprava hasičských vozidiel/
účel 518601    -zabezpečenie odbornej  prípravy členov DHZO /školenia a psychotesty -nie lekárske prehliadky
ani poplatky za vydanie osvedčenĺ/
účel 518702    -dopravné -servis a nákup náhradných dielov na hasičské vozidlá /nie nákup PHM/

11.šiL#r##ť::ä;PJlčľľlág#äáov,ktoúmustabwočís,ovanéazapĺsanédotabuľky.Akjedenná,m

alebo  služba  pozostáva  z viacerých  dokladov  -napr.  objednávka,  faldúra,  dodací  list,  pokladničný  doklad
a pod.  - všetko  číslovať jedným  poradovým  číslom.  Ak je  na jednom  doklade - faktúre,  bloku  viac položiek,
ktoré  majú  rozdielny  účel  použitia,  doklad  rozpĺsať  m  položky a označiť  správnym  účelom!  Ak ie  na faktúre
účtované  Doštovné.  balné.  doručenie  kuriérskou  službou  ...- tieto  nákladv  nie  ie  možné  čerDať z dotácie -
hradí si ich  Dríiemca z vlastných finančných orostriedkov -do tabuľkv sa nezaDisuiú.

12. Dokladom  o uhradení  výdavku  je  buď  pokladničný  doklad  z registračnej  pokladr®  alebo  riadne  vyplnený  a
opečiatkovaný  prĹimo\n7  pokladničný doklad  dodávateľa,  resp.  pri  vklade  hotovosti  na  účet  dodávateľa  doklad
z banky.  Pri  dodaní  zásielky  m  dobierku  zásielkovou  službou  alebo  poštou,  priložiť  doklad  o úhrade,  ktorý
obdržíte   na   pošte   resp.   od   kuriéra.   Pri   bezhotovostnej   úhrade  faktúry   (prevodom   z bankového   účtu)  je
bezpodmienečne  nutné  doložit'  k úhrade  fáktúry  fotokópiu  výpisu  z bankového  účtu,  z ktorého  bola  platba
realizovaná,    t.j.    zúčtu    na    ktorý    bola    dotácia    zDPO    SR    zaslaná,    alebo    samostatné    potvrdenie
z internetbankingu  resp.   banky,  že   platba   bola  zrealizovaná.   Nestačĺ  Driložit'  wtlačený  Drikaz  na  úhradu
Dodaný internetbankinaom alebo Dríkaz na úhradu oodanÝ osobne v banke!!!

13. Ak  máte  k zúčtovaniu  viac dokladowaktúr,  každý  dokladffiktúru  očíslujete  samostatným  poradovým  číslom.
Nĺe je dovolené zratúvať položky jedného účelu z viacerých dokladowaktúr!

14. Ročne je možné zo Štátnej dotácie hradĺť 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 práce!  Nestačĺ iba te)d - oprava čerpadla a jedna
suma napr.1500€



16. Ak zúčtovávate nákup v hotovosti na pokladničný doklad z elektronickej pokladne,  platbu kuriérovi v hotovosti.,
alebo  platbu  fáldúry  v hotovosti,  kde  ste  odbdržari  od  dodávateľa  doklad  o úhrade  faktúry,  treba  k výdavku
priložiť aj výdavkový pokladničný doklad obcet.                 ..

17. Výdavky, ktoré zapíšete do tabuľky vyúčtovanie je potrebné na konci z!á!a± a napísa{; celkovú sumu výdavkov
do  posledného  riadka.  Môžete  zapĺsať  aj  vyššiu  sumu,  ako  je  poskytnutá  dotácia.  Potom  na  ďalší  riadok
napĺšete  sumu  poskytnutej   dotácie  a na   nasledujúci   riadok   napíšete  sumu  -  rozdiel   medzi   poskytnutou
dotáciou a vyúčtovanou sumou  s poznámkou, že tieto náklady boli hradené z rozpočtu obce.

18. K vyúčtovaniu  neDrikladaióe  kryci  lst  platobný  poukaz,   pokladničnú  knihu,   príjemky  materiálu, inventúrne
listy, doklad o základnej finančnej kontrole -resp. dálšie vnútorné doklady obce.

19. K vyúčtovaniu  priložíte výpis z bankového účtu,  kde  bola dotácia  pripísaná -pr[jjem dotácie.  Taktiež priložíte
výpisy,   kde  boli   hradené  fal«úry.   Sumy  týkajúce  sa  zúčtovania  zvýraznite  a označte  Doradovým   Číslom
±g±!a±!±!  Ak  rná  bankový  výpis viac  strán,  stačí  poslať  prvú  stranu  kde  sú  identifikačné  údaje  majiteľa  účtu

2o.ä#äy,#ésuiäää#ffäžä"ÁJTEANESP"KUJTE,Nezväzujbanevk,ad*dorýc-azačov'
Zoradte ich: tabuľka vyúčtovanie a doklady k por. číslu 1. 2, ..„ ,  bankový výpis -pr[jem dotácie.

21. Do obálky k vyúčtovaniu nevkladajte doklady,  ktoné sa netýkajú vyúčtovania - napr. žiadosť o refundáciu PHM
a rizika  alebo  žiadosť  ozaradenie  DHZO  do  kategórie,   resp.  aktualizáciu  údajov  žiadateľa  odotáciu  pre
DHZO, lebo sa môže stat', že vyúčtovanie bude spracovávané po temíne predkladania týchto clokladov!

22. V zmysle č.  11, bodu 4. zmluvy o poskytnutí dotácie je príjemca povinný postupovať pri použití dotácie v súlade
so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  upravujúcimi  verejné  obstarávanie  a berie  na  vedome  svqje

#ft*i\CíC:%íia::::ťLľofjLž=á.2%Z3#zzŕH#Psa#ä###ášk#:T'Ra:;:SiŔbäYgj,ľj
Z. z. o hasičských jednotkách
Zároveň  sa   pr{jemca  zaväzuje  pri   hospodárení  s poskytnutou  dotáciou  doclržiavať  všetky  platné  právne
predpisy vzt'ahujúce sa  na  hospodárenie s prostriedkami  zo  štátneho  rozpočtu.  T.zn.  že je  nutné nakupovať
buď prostrednĺct\/om  verqného  obstarávania,  elektronizačného  kontraktačného systému ffiKS/,  alebo  urobiť
prieskum trhu  a vyžiadať /poštou,  maĺlom,  stiahnuť z internetu../ min.  3 cenové ponuky.  Z týchto 3 cenových
ponúk  si  vyberiete  najhospodárnejšiu  a najefel«ívnejšiu  ponuku,  o čom  je  prĺjemca  povinný  spĺsať  záznam
z výberového konania.
Výsledok EKS  resp.  cenové ponuky a pÍsomný záznam z vyhodnotenia oenových  ponúk ostávajú  u príjemcu
pre prĺpad kontroly.  Nezasiela sa na DPO SR s vvúčtovanĺm!

23. Nevyčerpanú  sumu  dotácie  je  potrebné  vrátiť  na  č.  učtu  SK33  0200  0000  0012  2502  5254  s uvedením
variabilného symbolu -čĺslo zmluvy, konštantný symbol 0558 najneskôr do 5. 9. 2018.

Taburku nájdete na stránke www.dDosr.sk v sekcii:   tlačivá DPO SR

Vzor - Príklad 1  - kat. 8
Poľ. čblo dokladu l   úč®l dotácl®                      l   ®umav€8 DPH 1   poDls výdevku

1 5016010 1203,00 Hadice,  rozderovač, kovové regály

1 501602 1602,00 Píilby, 8vetlá na prilbu

2 511700 266,00 Sewis -oprava čerpadla PS12

3071,00 Spolu

3000,00 Poskytnuú dotácia

71,00 Hradené z prostriedkov obce

Položka č. 1 - na jednej fakPoložkač.2-tiktúrana26túre,  ktorá je na sumu 2806,00€na1účelpoužitia-5.00 € je materiál, ktoré sa týkajú 2 účelov použĺ!ia.servis6erpadla

Vzor - Pľĺklad 2 - kat. C

Poľ. čklo dokladu 1   účol dotácl® 1   siimav€eDPH 1   Doi)Is výdavku

1 5016010 460,00 Motorová píla

' 5016010 86,00 hadica

1 501602 844.00 Pracovné rovnošaty

11390'00 •polu

1400,00 Poskymutá dotácia

10,00 Vrátené DPO SR

Položka č.1  -na jednej faktúre. ktorá je na sumu  1390,00 €je materiál, ktorý sa Úka 2 účolov použitia.

V prípade otázok resp.  nejasností kontaktujte p. Sotákovú



Vvúčtovanie Doskvtnutei finančnei DodDorv z prostriedko`/ DP0 SR Dre rok 2018

Zmluva číslo. „ . „

Mesto/Obec

DHZO

Výška poskytnutej

PoradovéčÍSlodokladu

účeldotácie      . suma v € sDPH popis výdavku

Originály vyššieuvedených dokladov sa nachádzajú na adrese:

Dátum:

Vyúčtovanie vykonal:
tel.  kontakt:
mail.  kontakt:

Svojĺm podpisom potvrdzujem formálnu a vecnú správnosť vyúčtovania poskytnutej dotácie

podpis štatutárneho zástupcu
pečiatka


