
ZMLUVA
č. PHZ-OPKl-2018-003051

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, § 8a zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon Č. 523/2004 Z. z.") a zákona Č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
Č. 526/2010 Z. z.") (ďalej len "zmluva")

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo:
IČO:
mč:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
Zastúpené:

(ďalej len "poskytovatel"')

Obec Brestov
Sídlo:
IČO:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
Zastúpené:
(ďalej len "príjemca")
(ďalej len "zmluvné strany")

ZMLUVNÉ STRANY

Pribinova ulica Č. 2, 812 72 Bratislava
00151866
2020571520
Štátna pokladnica
SK78 8180 0000 0070 0018 0023
gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.
na základe plnomocenstva Č. p.:
PHZ-OPKl-2018/001958-003 zo dňa 18.júna2018

a

Obecný úrad 99, 082 05 Brestov
00326844
Prima banka Slovensko, a. s.,
SK44 5600 0000 000571749015
Jozef Šoltés

Článok l
Predmet a účel zmluvy

1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení
§ 8a zákona Č. 523/2004 Z. z. a zákona Č. 526/2010 Z. z.

1.2. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na činnosť a aktivity predložené poskytovateľovi
v žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi,
a to na projekt: Hasičská zbrojnica Brestov- stavebné úpravy a nadstavba podľa § 2 písm. c) bod
1 zákona Č. 526/2010 Z. z. Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie je záväzný



do úrovne kategórie, je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí jej prílohu Č. l.

Článok II
Podmienky poskytnutia dotácie

1.3. Poskytovateľ v súlade so zákonom o štátnom rozpočte poskytne príjemco i dotáciu v sume
30000,00 Eur (slovom: tridsaťtisíc Eur) (ďalej len "dotácia") jednorazovo na účel podľa § 2
písm. c) bod 1 zákona Č. 526/2010 Z. z.

1.4. Dotácia je podrobne vecne a finančne špecifikovaná výsledkom procesu verejného obstarávania
na uskutočnenie stavebných prác, ktorý vykonal príjemca v súlade so zákonom Č. 343/201 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso
a tvorí prílohu Č. 1.1 tejto zmluvy.

2.1. Podmienky na poskytovanie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri uplatňovaní, navrhovaní
a schval'ovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie ajej zúčtovanie upravujú ustanovenia zákona
Č. 523/2004 Z. z. a zákona Č. 526/2010 Z. z.

2.2. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v čl. l bod 1.3. tejto zmluvy bez výhrad a za podmienok
uvedených v tejto zmluve.

2.3. Poskytovatel' poukáže dotáciu príjemcovi bezhotovostne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy
na samostatný bankový účet zriadený na vedenie dotácie s číslom účtu
SK44 5600 0000 0005 7174 9015, ktorý je vedený v Prima banke Slovensko, a. s., najneskôr do
30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to formou kapitálového transferu v sume
30 000,00 Eur (slovom: tridsaťtisíc Eur) na financovanie schválených kapitálových výdavkov.

2.4. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných alebo iných ako verejných
prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) zákona
Č. 526/2010 Z. z. Zároveň sa príjemca zaväzuje, že v prípade poskytnutia dotácie v nižšej sume
ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie zabezpečí realizáciu stanovených cieľov v žiadosti
(schváleného projektu).

2.5. Dotáciu môže príjemca použiť na úhradu výdavkov s účelovým určením v rozpočtovom roku
v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. Kapitálové výdavky poskytnuté príjemcovi ako kapitálový
transfer môže použiť na určený účel aj v nasledujúcich štyroch rozpočtových rokoch po roku
poskytnutia a to najneskôr do 31. 12.2022.

2.6. Príjemca poskytnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby účtovníctvo
bolo zrozumiteľné, správne, preukázatel'né a úplné podľa ustanovení § 8 zákona Č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon Č. 431/2002 Z. z.").

2.7. Príjemca berie na vedomie, že predmet obstaraný podl'a tejto zmluvy z kapitálových
výdavkov zaeviduje do majetku a účtuje o ňom v súlade so zákonom Č. 431/2002 Z. z. a platnými
postupmi účtovania. Príjemca v súvislosti so skutočnosťou, že dotáciu požaduje na zmenu
dokončenej stavby vyhlasuje, že je vlastníkom stavby Verej. Budova- garáž, súpis. Č. 165,
postavenej na parc. Č. 242, registra "C", K.Ú. Brestov, obec Brestov, okres Prešov, zapísanej na
LV Č. 397, (ďalej len "stavba") a bude v jeho vlastníctve a užívaní a súčasne že je vlastníkom
pozemku parc. Č. 242, registra "C", o výmere 163 m2, druh pozemku Zastavaná plocha
a nádvorie v K.Ú. rcú. Brestov, obec Brestov, okres Prešov, zapísanom na LV č. 397, na ktorom
bude postavená prístavba požiarnej zbrojnice (ďalej len "prístavba") a ktorá bude v jeho
vlastníctve a užívaní.
Príjemca sa zároveň zaväzuje, že
a) nezmení vlastnícke právo ani iné právo k stavbe až do momentu uplynutia lehoty l O rokov
od dokončenia stavby a vydania rozhodnutia, na základe ktorého bude možno užívať stavbu,



b) neprevedie vlastnícke právo k uvedenému pozemku na tretiu osobu od nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy až do momentu uplynutia lehoty 10 rokov od dokončenia prístavby, a že nezmení
vlastnícke právo ani právo k prístavbe až do momentu uplynutia lehoty 10 rokov od dokončenia
prístavby a vydania rozhodnutia, na základe ktorého bude možno užívať prístavbu,
c) po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a prístavby apo dobu 10 rokov od vydania
rozhodnutia (vyjadrenia) umožňujúceho užívanie stavby a prístavby bude udržiavať stavbu
a prístavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo technických a hygienických
závad, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu alebo ohrozeniu ich vzhľadu a aby sa čo najviac
predlžila ich užívateľnosť a nevznikla príčina na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby
a prístavby,
d) dokončená stavba a prístavba bude užívaná na účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá,
najmenej po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a prístavby apo dobu 10 rokov plynúcej
od účinnosti vyššie uvedeného rozhodnutia, ktoré je právnou podmienkou pre používanie stavby
a prístavby.

2.8. Príjemca sa zaväzuje predkladať poskytovateľovi vecné a finančné vyhodnotenie čerpania
finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy
za každý rozpočtový rok samostatne až do vyčerpania dotácie v termíne do 31. l. nasledujúceho
rozpočtového roka.

2.9. Príjemca sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej
dotácie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy v termíne do 30 dní od vyčerpania dotácie,
najneskôr do 31. 12. príslušného rozpočtového roka. Za správnosť predloženého vecného
a finančného vyhodnotenia zodpovedá štatutárny orgán príjemcu. Vo vecnom a finančnom
vyhodnotení, podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu, je príjemca povinný uviesť:
a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
b) názov účelu dotácie,
c) výšku poskytnutej dotácie a variabilný symbol, pod ktorým dotáciu prijal,
d) výšku použitých peňažných prostriedkov z dotácie, v členení podľa druhu financovaných
výdavkov na kapitálové výdavky a bežné výdavky podľa prílohy č. l,
e) výšku výnosov z poskytnutej dotácie a dátum ich poukázania na účet poskytovateľa,
f) výšku vrátených peňažných prostriedkov z poskytnutej dotácie a dátum poukázania vrátených
peňažných prostriedkov poskytovateľovi,
g) písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch hradených z poskytnutej
dotácie podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre: názov príjemcu, účel dotácie,
interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii
zaevidovaný (v peňažnom denníku, alebo knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho)
účtovného dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo
výdavkového pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy
bola platba zrealizovaná bankou podľa výpis z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti
pokladničným dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma
výdavku,
h) čestné vyhlásenie príjemcu, že dotácia bola čerpaná v súlade s podmienkami tejto zmluvy,
že bola vyčerpaná v poskytnutej výške; ak nie, že nevyčerpaná časť dotácie bola vrátená
na príslušný účet poskytovateľa. (V prípade predloženia vyhlásenia príjemcu na samostatnom
liste musí byť tiež opatrené pečiatkou a podpísané štatutárnym zástupcom príjemcu),
i) výšku finančných prostriedkov použitých z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov
na spolufinancovanie (ďalej len "zdroje "spolufinancovania") z celkových výdavkov žiadosti
(projektu), písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch uhradených zo zdrojov
spolufinancovania z celkových výdavkov žiadosti (projektu), podpísanú štatutárnym orgánom
príjemcu v štruktúre: názov príjemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo
dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii zaevidovaný (v peňažnom denníku,
alebo knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (variabilný
symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu),
dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa



výpisu z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis
výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku,
j) spôsob informovania verejnosti o finančnej podpore výstupov aktivít, činnosti, projektov
podporených Ministerstvom vnútra SR.

2.10. V prípade, že príjemca počas rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá zistí,
že dotáciu nepoužije do konca rozpočtového roka z dôvodu nerealizácie projektu, je povinný
bezodkladne oznámiť poskytovateľovi sumu nepoužitých finančných prostriedkov a vrátiť ich na
výdavkový rozpočtový účet číslo SK78 8180 0000 0070 OO 18 0023 vedený v Štátnej pokladnici,
kód banky 8180, najneskôr však do 10. decembra príslušného rozpočtového roka. V príkaze
na úhradu nevyčerpaných finančných prostriedkov použije príjemca variabilný symbol totožný
s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie:
"vratka_dotacie_RRRR" (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal). Avízo
o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresu
dotacie@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje,
sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.

2.11. Použitie dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom Slovenskej
republiky, ktorého spôsob a termín určuje poskytovateľ na základe Pokynu Ministerstva financií
Slovenskej republiky na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rozpočtový rok
pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie,
podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté
prostriedky zo štátneho rozpočtu.

2.12. Po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá, najneskôr do termínu
na odvod nepoužitých finančných prostriedkov určeného poskytovateľom, príjemca dotácie
bezodkladne oznámi a vráti nepoužité finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na bankový
účet cudzích prostriedkov poskytovateľa číslo SK56 8180 0000 0070 OO 18 0031 vedený v Štátnej
pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom,
pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: "vratka_dotacie_RRRR" (RRRR =
rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal). Nevyčerpané prostriedky sa nevracajú,
ak ich suma nepresiahne 5 eur (slovom: päť eur). Avízo o vrátení nepoužitých finančných
prostriedkov zo zúčtovania príjemca zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresu
dotacie@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje,
sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.

2.13. Príjemca je povinný oznámiť a poukázať poskytovateľovi finančné prostriedky získané z výnosov
z poskytnutých prostriedkov dotácie na príjmový rozpočtový účet číslo účtu
SK45 8180 0000 0070 OO 17 9938 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím
variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom pod ktorým dotáciu prijal, do správy
pre prijímateľa uvedie: "vynos_dotacie_RRRR" (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu
príjemca prijal), najneskôr so zúčtovaním dotácie. Avízo o poukázaní platby predloží príjemca
poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk.

2.14. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s poskytnutou dotáciou aje povinný pri jej používaní
zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. Za hospodárenie s poskytnutou
dotáciou zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.

2.15. Príjemca berie na vedomie svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona Č. 523/2004 Z. z. Zároveň
sa príjemca zaväzuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou dodržiavať všetky platné právne
predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu.

2.16. Príjemca sa zaväzuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie.



Článok V
Záverečné ustanovenia

ak zistí, že príjemca porušil akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy, ako aj v prípade, ak zaniknú
dôvody poskytnutia finančných prostriedkov uvedené v tejto zmluve. Odstúpenie od zmluvy
je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy príjemcovi.

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2022 s tým, že záväzky príjemcu uvedené
v čl. II tejto zmluvy zostávajú platné i po skončení platnosti tejto zmluvy.

5.2. Túto zmluvu je mozne meniť iba písomnými a očíslovanými dodatkami,
ktoré sa po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.

5.3. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona
č. 523/2004 Z. z., zákona č. 526/2010 Z. z., Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov platných na území SR.

5.4.· Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých
poskytovatel' obdrží dve (2) vyhotovenia a príjemcajedno (1) vyhotovenie.

5.5. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. l - Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie,
Príloha č. 1.1 - Špecifikácia dotácie,
Príloha č. 2 - Finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie,
Príloha č. 3 - Vzor trvalo vysvetl'ujúcej tabule.

5.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády
SR. Zmluvu zverejní poskytovatel'.

5.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
ju podpisujú.

Bratislava, dňa .. 2.. 6.L1'0720..:.::18c_ _
De 11 ln~J

_ -Brestov, dňa .
I

!;;"'II.<lU 1.~I"'Aallu"'ll''''J'''Ul.)',I
prezident

H ičského a záchranného zboru
{

Jozef Soltés
starosta

Obce Br-



2.17. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolou preveriť správnosť vynakladania dotácie
u príjemcu. Na výkon kontroly použitia dotácie je oprávnený poskytovateľ, Ministerstvo financií
Slovenskej republiky a ďalšie štátne orgány v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Štátne orgány na výkon kontroly spôsobu použitia dotácie sa riadia osobitnými
predpismi 1).

Článok III
Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

2.18. Príjemca sa zavazuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi zmeny identifikačných údajov
a zároveň predkladať účtovné výkazy za obdobie čerpania dotácie.

2.19. Príjemca vyhlasuje, že na daný účel mu v roku poskytnutia dotácie nebola poskytnutá iná dotácia
zo štátneho rozpočtu, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/20 lOZ. z.

2.20. O finančnej podpore projektu poskytnutej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky príjemca
oboznámi verejnosť inštaláciou trvalej vysvetľujúcej tabule zhotovenej podľa prílohy č. 3 tejto
zmluvy.

2.21. Príjemca sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek súčinnosť požadovanú
poskytovateľ om.

2.22. Príjemca v súlade s § 8a) ods. 4 písm. h) a § 19 ods. 16 zákona č. 523/2004 Z. z. vyhlasuje,
že nie je partnerom verejného sektora podl'a zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.,
ktorým sa doplňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 315/2016 Z. z. ").

3.1. Ak poskytovateľ zistí, že príjemca porušil zmluvu tým, že poskytnutú dotáciu použil
neoprávnene, alebo neoprávnene zadržal, je príjemca povinný neoprávnene použitú alebo
zadržanú sumu odviesť na účet, ktorý mu určí a písomne oznámi poskytovateľ. Obdobne
v prípade porušenia povinností ustanovených v čl. II v bode 2.7. tejto zmluvy je príjemca dotácie
povinný dotáciu v plnej výške vrátiť. Pri porušení zmluvných podmienok sa postupuje podľa
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z.

3.2. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá
dotácia zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, okrem dotácie poskytnutej podľa
§ 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.

3.3. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti ak počas trvania zmluvného vzťahu došlo
k porušeniu podmienok stanovených v zákone č. 315/2016 Z. z.

Článok IV
Zrušenie zmluvy

Túto zmluvuje možné zrušiť:
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od tejto zmluvy. Poskytovateľ má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy,

l )Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej
republiky v znení neskorších prepisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších
predpisov.



Príloha Č. l k Zmluve o poskytnutie dotácie

IdentifiKacne~~~íÍJ,~'f:i!~;@ra:(náZ·ľ~.IČO. adresa)
08? 05 fJ!~ESTOV ",-CfV; 

I ICO: 00 JZr> e,~4
tt, .., ') ')') "~a__ r .- -".;.9·<",1 ~'2':"'~_'_

P.Č. Rozpočet výdavkov financovaných z dotácie Vecný popis Výdavky spolu v €

.
1 Dotácia na bežné výdavky-*/ (prevádzková dotácia a zároveň kategória 630) Spolu (súčet riadkov2 a 3)· 0,00, ~. .

l.

2 materiálovévýdavky
..

3 rutinná a štandardnáúdržba

,

4 Dotácia na kapitálové výdavky*/ (investičná dotácia a zároveň kategória 700) Spolu (súčetriadkov 5 a 6) ~o 000,00
"_ o" .r'

5 realizáciastavieba ich technického zhodnotenia 717003 30000,00
,

6 nadobudnutienehnuteľnosti

Vý~a,:,:kY ~na,nco~~né Z dotácie (kategóri~ 63'0 + 700) ~. ,:', ': ... ; .... ; '.:~ -. Sp~lu (súčet.riadkov. 1 a 4) .. _. ~-~';~-~.~' ." '- - 30000,00
". .', • ".. ot ,-, • _. ~ ."1'"

- - ~ - ..•. . . ..
*/ Úplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky kč. MF/OI017512004-42zo dňa 8. decembra 2004
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní prvýkrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až. 2020).

VYQlas:y:m, že uvedenéjsaje~~l?r~vdivé, presné a úplne. , _ .
V M .... 4I5:-t .... , dňa .........•........ /!.}{~ Meno a priezvi~ko, ~tlť~~~Č\ttkY,a_poďpisštat, orgá-

~ ~ -l J..(ľll'~~ <\\ \ .
Vc_1/ _L'Ci'I~~~\~ I

ó ~-- -< .-0.;
+~''~e 11~~~'

"



Príloha č. 1.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie

ŠPECIFIKÁCIA DOTÁCIE



Stavba:

Objekt:

JKSO:
Miestn:

Objednávateľ:

Zhotovtteľ;

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KRycí LIST ROZPOČTU

Brestov- hasičská zbrojnica

01 - ASR

KS:
Dátum:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

, '

37900,00
0,00

37900,00

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

0,00
7580,00

DPH základná
znížená

20,00%
20,00%

z
z

0,00
37900,00

45480,001~el~~ S DPH v EUR 

Projektant

Dál:um a podpis:

,Jodpis:

.íatka

Spracovateľ

Pečiatka

OPL S.ľ.O. I
Szakkayho 1, 04001 Košice

IČO: 50056034
Č: 2120160416

K2120160416

Dátum ;> podpis:



Kód - Popis

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

37900,00

13814,83
2916,00

8 271,31

2627,52

2398,10
2398,10

21 586,82
293,65
975,42

6377,40
4443,18

2966,34

6 530,83
3851,98

100,25
100,25

0,00

37900,00-
~_ ........ ~ -~ ......

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

.avba: Brestov- hasičská zbrojnica

01 - ASR

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

rý 

1) Náklady z rozpočtu

D1 - Práce a dodávky
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

D1 - Práce a dodávky
D1 - Práce a dodávky

tiSY - Práce a dodávky HSY
4 • Vodorovné konštrukcie

D1 - Práce a dodávky
D1 - Práce a dodávky

D1 - Práce a dodávky
D1 - Práce a dodávky

D1 - Práce a dodávky

D1 - Práce a dodávky

DI- Práce a dodávky
766 - Konštrukcie stolárske

PSY - Práce a dodávky PSY
764 - Konštrukcie klampiarske

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

OPL s.r.o.
, Szakkayho 1, 040 01 Košice

IČO: 50056034
DIČ: 2120160416

IČ DPH: SK2120160416 J



D1 - Práce a dodávky 2627,52

ROZPOČET

_Nba: Brestov- hasičská zbrojnica

Objekt: 01 - ASR

I Miesto: Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 37900,00

D1 - Práce a dodávky
;; - Zvislé a kompletné konštrukcie

13 814,83
2916,00

Murivo nosné (m3) z tvárnic PORFIX hr. 300 mm
1 K 311275652 P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX m3 8,355 153,89 1 285,75

I (300x250x500)
Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm P2-500

2 K 342273150 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX m2 42,860 29,26 1254,08
1150x250x500l
Priečky z tvárnic PORFIX hr. 100 mm P2-500

3 K 342273100 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX m2 18,146 20,73 376,17
(100x250x500)

D1 - Práce a dodávky 8 271,31
4 K 411321414 Betón stropov doskových a trámových, m3 7,290 100,80 734,83

železovýtr. C 25/30

5 K 411354173 POdporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre m2 164,000 7,68 1 259,52
zaťaženie do 12 kPa zhotovenie

6 M 5953340945 PORFIX Stropný nosník, d{žka 7800 mm ks 21,000 101,13 2 123,73

7 M 5953340938 PORFIX Stropný nosník, alžka 6400 mm ks 1,000 67,33 67,33

8 -M 5953340924 PORFIX Stropný nosník, dížka 3600 mm ks 15,000 29,92 448,80

9 M 5953340810 PORFIX Stropná vioika d{.500xv.200xš.250mm, ks 835,000 2,64 2204,40
sootrebaiô 67ks/m2

10 K 411354174 Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre m2 164,000 2,25 369,00
zaťaženie do 12 kPa odstránenie
Výstuž stropov doskových, trámových,

11 K 411361821 vložkových,konzolových alebo balkónových, t 0,700 1 519,57 1 063,70
I 10505

l< 1~41941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s

14 podlahami šírky od 0,80 do 1,00 rn, výšky do 1 ° m2 150,000 2,18 327,00
I m

15 M 16113901200 Strešné okno VELUX GZL 1050B M06, 780x1180 ks 4,000 196,04 784,16
mm drevené kwné

16 K 725219401 Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez súb. 1,000 29,19 29,19
vÝtokovej armatúry
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac

17 K 941941191 použitia lešenia ľahkého pracovného radového s m2 52,500 1,19 62,48
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 rn, výšky do 1 °
m
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového

18 K 941941831 s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 rn, výšky do m2 150,000 1,42 213,00
10 m

19 K 979087017 Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií t 9,094 20,60 187,34
azbestocementových do 5000m.
Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií

20 K 979087018 azbestocementových, príplatok za každých t 81,846 4,08 333,93
ďalších ai začatvch 5fl00 m
Poplatok za skladovanie· izolačné materiály a

21 K 1979089411 materiály obsahujúce azbest (1706 ), t 9,094 75,92 690,42
nebezoečné

HSV - Práce a dodávky HSV 2 398,10



4 • Vodorovné konštrukcie 2398,10

Kód Popis

-
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C,l K 417321313 m3 5,684 96,29 547,31
16/20

91 K 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov m2 60,632 7,53 456,56

- f--- vrátane vzpter zhotovenie

92 K 417351116
Debnenie bočníc stužujúclch pásov a vencov m2 60,632 3,19 193,42
vrátane vzoier odstránenier--- ___ o

výstuž stužujúcich pásov a vencov z
88 V. 417361821

betonárskej ocele 10505
t 0,853 1 250,45 1 066,63

t-- __ o

Montáž obkladu betónových konštrukcií
89 K 417391151 vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným m2 16,138 2,55 41,15

- _. ootvstvrénorn

90 M 283750000400
Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 20 mm,

m2 16,945 5,49 93,03
zateplenie soklov, suterénov, podláh, /SOVER

D1 - Práce a dodávky
D1 • Práce a dodávky .

K 712290030
Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad m2 201,550 0,79 159,22
30'

:rl 2832990190
Parozábrana Fatrapar E hr.O, 15mm, š.Ztn, m2 231,783 0,58 134,43
balenie: 200m2

21 586,82
293,65

~;
~

D1 • Práce a dodávky 975,42
33 1< 725119730 Montáž záchodu do predstenového systému ks 1,000 6,39 6,39

34 I~ 6420134050
Klozet závesný OLYMPNEW, 360x530x400 mm, ks 1,000 77,78 77,78
keramika biela
Kombifix Eco podomietkový systém pre wc s

35 J~ 5513005464 nádržkou Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, plast, ks 1,000 217,07 217,07

GEBER/T

36 I~ 5513005630
Ovládacie tlačidlo Sigma20, 246x164 mm, ks 1,000 58,61 58,61

r---I biela/lesklv chróm/biela GEBER/T

37 "l 6420138020
Umývadielko keramické ZETA-40, 320x400x155 ks 1,000 23,20 23,20
mm biela

38 l: 725219601 Montáž st (pa umývadla súbo 1,000 3,86 3,86
r-- __ o

StEp biely k umývadlu 1937 V 49,59 49,5939 NI 6429125100 ks 1,000

40 I( 725291112
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, súbo 1,000 5,07 5,07
toaletná doskar-- _.

41 l~ 6429462300 Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela ks 1,000 17,48 17,48
- ~-

Montaž doplnkov zariadení kúpeľní a záchod ov ,
42 l: 725291113 drobné predmety (držiak na WC-papier, súbo 1,000 6,69 6,69

- r-- rnvdelníčka)

43 K 725800995 Spätná montáž zápachovej uzávierky u-sttónu ks 1,000 4,46 4,46

44 II. 2863120189
Drezový odtok so sifónom pre 1 ärez, D 50, ks 1,000 7,91 7,91

IDlast sanitárnv svstém GEBER/T

45 l< 725829601 Montáž batérií umývadlových stojankových ks 1,000 10,13 10,13
I oákovvch alebo klasických

46 II. 5514644580 Umývadlová batéria KLUDI ks 1,000 487,18 487,18

D1 • Práce a dodávky 6377,40
-

47 K 762335110
Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví

m 178,400 1,43 255,11
vlašských z hraneného reziva plochy do 120 cm2

Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec
48 M 6051510100 hranolček akosť I prierez 25·75mm L=200- m3 1,610 257,82 415,09

375cm
Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví

49 K 762335120 vlašských z hraneného reziva plochy 120-288 m 318,200 1,72 547,30
cm2

50 M 6051592600 Hranol mäkké rezivo - omietpné smrekovec m3 0,250 228,97 57,24
akosť I L=400-650cm 160x160'180 220mm

51 M 16051591000 Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec m3 3,970 234,92 932,63
akosť I L=400-650cm 120x120 140 180mm -

52 M 6051591800 Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec m3 0,680 253,55 172,41
akosť I L=400-650cm 140x140 160 200mm

53 K 762341201 Montáž latovania jednoduchých striech pre m 735,000 0,65 477,75
sklon do 60'

54 M 60515069001 Hranol mäkké rezivo - omietané smrek m3 1,617 241,55 390,59
hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo



Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom EUR]

Oceľová strešná krytina Lindab Maxima modul
40 Classic leskiý, kr.š. lloomm, hrúbka O,5mm m2 232,720 7,87 1831,51

LINDAB
Hrebenáč škridlový rš 416 mm Classic matný, ks 13,000 15,12 196,56
dlžk 2m LINDAB

K 762341253 Montáž kontralát pre sklon nad 35' m 273,000 1,53 417,69

Hranol mäkké rezivo - omietané smrek m3 0,737 194,95 143,68
hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo
Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov,
svetlíkov z hraneného reziva plochy 224 - m2 224,000 2,41 539,84

288cm2 -0.01500t

D1 - Práce a dodávky 4443,18
r--r-'

Predsadená SDK stena Rigips hr. 115 mm,
60 f: 763126653 opláštená doskou RFI 12.5 mm s tep. izoláciou, m2 0,750 28,22 21,17

voľne stojaca na podkonštrukcií CW100

Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm montovaný
61 l: 763138201 priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia m2 201,550 21,94 4422,01

CD
.

~--
D1 - Práce a dodávky 2966,34

63 < 764171724 Montáž krytiny LINDAB - trapézový systém, m2 232,720 11,08 2578,54
sklon strechvod 30' do 45'

64 K 764900002 Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu,
m2 224,164 1,73 387,80

kontaktná· 1351!/m2

D1 - Práce a dodávky 6530,83
Demontáž vlnoviek z azbestocementu do sute

65 K 765323830 na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, sklon m2 232,720 5,10 1 186,87

do 45' -O 02200 t
Demontáž azbestocementových hrebeňova

66 K 765328813 nároží do sute krytiny vlnitej, sklon do 45' .: m 36,100 2,36 85,20

r--- - O 01700 t
67 or( 765331897 Montáž strešného okna ks 0,203 8,78 1,78

r--- -
68 I( 765901164 Strešná fólia JUTA Jutadach 135 nad 35', na m2 250,000 4,26 1 065,00

krokvv
Podstrešná fólia JUTADACH 135, hr. 0,5mm x

69 1.-1 2832208010 (1,5 x 50bm),pre šikmé strešné m2 250,000 1,36 340,00

~ konštrukcie množstvo v 1 role:75m2

766 - Konštrukcie stolárske 3851,98,----
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO70 K 766621400 m 23,100 9,83 227,07

- páskami (exteriérová a tnteriérová)

Tesniaca fólia CX exteriér.š. 180 mm, dl. 30 m,
71 M 283290006000 pre tesnenie pripájacej škáry okennébo rámu a m 24,255 1,30 31,53

muriva, polymér, ALLMEDIA

Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dl. 30 m,
72 M 283290006300 pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a m 24,255 0,95 23,04

muriva, polymér, ALLMEDIA

Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 750xl000
73 M 611410006300 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 ks 2,000 136,10 272,20

komorQW profil AB TEAM
Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1150x1300

74 M 611410007900 mm, izolačné trojskio, systém GEALAN 9000, 6 ks 1,000 208,18 208,18

-- komoroVIÍ orofi( AB TEAM
Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 13OOx1500

75 M 611410008200 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 ks 2,000 442,12 884,24
komorowprolil AB TEAM

76 K 766641161 Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m m 5,800 7,93 45,99
~- obvodu dverí

Dvere do domu vstupné J;;llastové
77 M 611720001000 jednokridlové, vxš 2100x900 mm, systém ks 1,000 820,68 820,68

GEALAN 9000
Montáž dverí drevených vchodových

78 K 766661422 bezpečnostných'do kovovej bezpečnostnej ks 1,000 27,35 27,35
zárubne
Dvere do bytu vstupné bezpečnostné MIO plné,

79 M 611720000100 šírka 600-900 mm, štandard l. (E//EW30+K3), ks 1,000 214,53 214,53
SAPELI

80 K 766694152 Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad ks 5,000 10,41 52,05
300 mm dlžkv 1000-1600 mm

. '



/ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Parapetná doska plastová, šírka 350 mm,
1 M 611560000500 komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, m 6,150 21,49 132,16

! mahaQon svetiv buk orech WINK TRADE --Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel
82 K 766660011 dverí, pre vykonanie stavebných zmien, plochy ks 4,000 .• 0,64 2,56

do 2 m2
Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň papierová

83 M 6116201710 voština, povrch dyha M10, plné, šírka 600-900 ks 4;qpO 98,97 395,88
mm

84 K 766702111 Montáž zárubní obložkových pre dvere ks 4,000 49,21 196,84iednokrídlové
Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, DTO

85 M 6117103138 doska, povrch tólia, rozmer 600-900/1970 mm, ks 4,000 79,42 317,68
pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre

" dvere

PSV - Práce a dodávky PSV
764 - Konštrukcie klampiarske

100,25
100,2:5

186
1 K 1764410460

I:Plechovanie parapetov z pozinkovaného
100,~51farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 m 6,150 16,30

mm I



~

Projekt: Stavebné práce - Hasičská zbrojnica Brestov - stavebné úpravynadstavba
Spoločnosť: OPL s.r.o.

Týždeň

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dni

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112

Level2 I Priprava Realizácia Ukončovanie

~
~

/' I'7

OPL s.r.o~
Szakkayho 1, "',~ 21 v- , 

IČO: 500,S:;,u..}
DIČ: 2120160416

IC DPH: SK2120160416 .1



Vecné a finančné vyhodnotenie projektu za rok 201.

Poskytnutá Podpoložka Nevyčerpaná Dátum odvodu Výnosy z Dátum odvoduP.Č. Subjekt dotácia ekonom. Čerpanie dotácia SR - zostatok zostatku do SR poskytnutej výnosu Vecný popis
klasifikácie ., dotácie

OBEC ................ číslo zmluvy 0,00 EUR

1 0,00 EUR
položkovitý rozpis podl'a
rozpočtu

2 0,00 EUR

3 0,00 EUR

4 0,00 EUR

Spolu 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
_____ L_

*/ LJplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financíi Slovenskej republiky kč. MF/010175/2004-42zo dňa 8. decembra2004
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní prvýkrát na zostavenierozpočtu na roky 2018 až 2020).

Vypracoval: č.tel.:Podpis:

Schválil: č.tel.:Podpis:
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Príloha Č. 3 k Zmluve o poskytnutí dotácie

VZOR TRVALO VYSVETĽUJÚCEJ TABULE

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške xx %

Typ a názov projektu:

Výška poskytnutej dotácie:


