
 
 

S m e r n i c a 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky 

o poskytovaní dotácií z vlastných finančných prostriedkov  

 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR /ďalej len DPO SR/ je jednotným, 
účelovým dobrovoľným združením občanov na území Slovenskej republiky, 
ktoré sa podieľa na ochrane životov, zdravia a majetku všetkých druhov 

vlastníctiev pred požiarmi a živelnými pohromami. 

DPO SR v zmysle zákona  č. 39/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej 
ochrane SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, vydáva túto smernicu, ktorou sa určuje metodika poskytovania 
dotácií z vlastných finančných prostriedkov DPO SR. 

 

Čl. I. 

Definovanie príjemcov dotácií 

DPO SR v rámci svojich finančných možností môže na základe žiadosti 
a dôkladného posúdenia splnenia podmienok poskytnúť finančnú dotáciu: 

1. Dobrovoľným hasičským zborom na území Slovenskej republiky, 
zriadeným pri vysokých školách, stredných odborných školách resp. 
stredných odborných učilištiach, v ktorých zabezpečujú  a plnia úlohy 

protipožiarnej ochrany členovia DPO SR.  

2. Dobrovoľným hasičským zborom, ktoré nie sú zaradené do kategórie 
v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských 

jednotiek na území Slovenskej republiky. 

3. Subjektom pôsobiacim pri záchrane života, zdravia, majetku a 

životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému na 
území Slovenskej republiky, ktorých zriaďovateľom nie je mesto resp. 
obec, v ktorých zabezpečujú  a plnia úlohy protipožiarnej ochrany 

členovia DPO SR. 

 

Čl. II. 

Žiadosť a podmienky poskytnutia dotácie 

1. O finančnú dotáciu môže požiadať subjekt podľa Čl. I. bodu 1. , 2. a 3 

tejto smernice jedenkrát za kalendárny rok zaslaním kompletne 
vyplnenej žiadosti, ktorá tvorí prílohu č.1  tejto smernice. 

    2. Podmienkou pre poskytnutie finančnej dotácie je: 

   Na strane poskytovateľa: 

- Dostatok vlastných finančných prostriedkov, ktorý zabezpečí plusový 

hospodársky výsledok za rok, v ktorom bude dotácia poskytnutá 



- Neprekročenie limitu na poskytnutie dotácií na základe tejto smernice, 
ktorý tvorí max. 25% z povinného zabezpečenia spolufinancovania vo 

výške najmenej 5 % z celkových predpokladaných výdavkov na 
celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských jednotiek v SR 
z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov (v zmysle zákona 

526/2010 Z.z. § 4, bod. b/) 

 

Na strane žiadateľa: 

- Zaslanie kompletne vyplnenej žiadosti v termíne 

- Uhradenie členského príspevku za svojich členov DPO SR v roku 

v ktorom je žiadosť o dotáciu predkladaná, ako aj v roku, na ktorý je 
dotácia požadovaná. 

 

Čl. III. 

Poskytnutie finančnej dotácie 

1. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie budú posúdené Prezídiom 
DPO SR, ktoré rozhodne o pridelení alebo nepridelení finančnej dotácie 
z vlastných finančných prostriedkov DPO SR. V prípade schválenia 

pridelenia dotácie rozhodne o výške finančnej dotácie. 

2. Žiadateľovi, ktorému Prezídium DPO SR schváli poskytnutie dotácie 

z vlastných finančných prostriedkov DPO SR bude následne zaslaná 
k podpisu zmluva na poskytnutie dotácie s presným vyčlenením 
podmienok použitia a zúčtovania dotácie.  

3. Žiadateľovi, ktorému Prezídium DPO SR neschváli poskytnutie dotácie 
z vlastných finančných prostriedkov DPO SR bude zaslané 
vyrozumenie o neposkytnutí dotácie z vlastných finančných 

prostriedkov DPO SR. 

4. Dotáciu z vlastných finančných prostriedkov DPO SR možno 

poskytnúť iba žiadateľovi, ktorý nemá žiadny nevyrovnaný záväzok 
voči DPO SR. 

5. Na poskytnutie dotácie z vlastných finančných prostriedkov DPO SR 
nie je právny nárok. 

 

Čl. IV. 

Použitie finančnej dotácie 

Príjemca poskytnutú dotáciu môže použiť na zabezpečenie materiálno-
technického vybavenia, na zabezpečenie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov pre členov  DPO SR, na zabezpečenie odbornej prípravy členov 

DPO SR a na a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na 
hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.  Presné vyčlenenie možnosti 

použitia dotácie bude rozpísané v zmluve na dotáciu. 

 
 



Čl. V. 

Záverečné ustanovenie 

Smernica DPO SR o poskytovaní dotácií z vlastných finančných prostriedkov 
nadobúda účinnosť dňom schválenia v Prezídiu DPO SR t.j. 29. 4. 2016.   

 

 

 

                PhDr. Ladislav  P e t h ö              Vendelín  H o r v á t h 
                       prezident DPO SR                generálny sekretár DPO SR 

 


