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Zmluva č. 3/2020 
 

o poskytnutí dotácie z vlastných príjmov obce Odorín 

 pre   Dobrovoľný hasičský zbor  Odorín 

      

uzavretá podľa ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka   

 

medzi 

 

 

Poskytovateľom:    Obec Odorín 

Sídlo:       Odorín 266                    

Zastúpená:      Ing. Mária Goduľová, starostka obce          

 

IČO:       00329428                    

Bankové spojenie:  3401253002/5600 

 

(ďalej len poskytovateľ) 

 

a 

 

Žiadateľom:   Dobrovoľný hasičský zbor  Odorín   

Sídlo:         Odorín             

Zastúpený:    Bc. Peter  Goduľa       

 

IČO:    00177474/7106 

Bankové spojenie:     SK065600000003448983002                                                   

 

(ďalej len žiadateľ) 

 

 

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie v sume  2 000,00 € (slovom dvetisíc EUR), 

ktoré sa zaväzuje žiadateľ použiť na financovanie akcie: „Šport “, a ktoré podrobnejšie 

uvádza vo svojej žiadosti o poskytnutí finančných prostriedkov  pre rok 2020. 

 

2. Dotácia bude účelovo použitá na:   

 

• vecná výstroj •  vecná výzbroj •   školenie vedúcich mládeže   • štartovné • školenie 

hasičov  • súťaže •  vybavenie HZ, rekonštrukcia • tábor mladých hasičov     

 

3. Dotačná suma podľa ods. 1 tohto článku nebude poskytnutá naraz, ale po čiastkach podľa 

Čl. II . 
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Čl. II 

Podmienky použitia dotácie 

 

1. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť ich 

v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov len na účel, ktorý je uvedený v  Čl. I  tejto 

zmluvy. 

 

     2. Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami sa finančné   

prostriedky uvedené v Čl. I  poskytnú žiadateľovi v hotovosti z pokladne obecného 

úradu, alebo na účet DHZ Odorín. Finančné prostriedky sa  poskytnú v čiastke 

nepresahujúce sumu 2 000,00 Eur.  

 

3.  Žiadateľ sa zaväzuje vhodným preukazným spôsobom prezentovať Obec Odorín ako   

poskytovateľa dotácie. Pri propagácii jednotlivých akcií uvedie, že akciu finančne 

podporila Obec Odorín ...  

 

4.  Celú poskytnutú dotáciu je žiadateľ povinný vyúčtovať  v termíne do 30 dní od obstarania 

posledného predmetu alebo vykonania poslednej aktivity, uvedených v Čl. I ods. 2 tejto 

zmluvy,  najneskôr však do 15.01.2021. 

 

5. Vyúčtovanie musí obsahovať: 

a) vecné vyhodnotenie akcie, z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu (príloha č. 3) 

b) finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov s predložením písomného prehľadu 

a čitateľné fotokópie dokladov preukazujúcich použitie dotácie napr. daňový doklad 

(faktúru), zmluvu o dielo, objednávky, dodacie listy, v odôvodnených prípadoch 

(drobný nákup) pokladničný doklad s náležitosťami podľa zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, príjmový pokladničný doklad, 

výdavkový pokladničný doklad, výpis z účtu, prezenčná listina  a pod. 

c)  poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.  

 

 6.  Kontrolu vyúčtovania dotácie, po predložení dokladov, vykoná pracovník obecného úradu 

zodpovedný za účtovníctvo. Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a  podmienok 

dohodnutých v zmluve o poskytnutí  dotácie, ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej 

realizácie sú okrem vyššie uvedeného zodpovedného zamestnanca obce oprávnené 

vykonať finančná komisia pri obecnom zastupiteľstve a hlavný  kontrolór obce. 

 

     7.  Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi:  

a) finančné prostriedky, ktoré neboli použité na účel dohodnutý v Čl. I. tejto zmluvy, a to 

v plnej výške poskytnutej sumy, 

b) aj tú výšku finančných prostriedkov, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie do 

5 pracovných dní odo dňa vyúčtovania podľa Čl. II, ods.4 a ods. 5 tejto zmluvy. 

 c)  finančné prostriedky, ktoré neboli použité na účel dohodnutý v Čl. I. tejto zmluvy  a 

ktoré nevyčerpal na účet obce č. SK6602000000000027225592 a zároveň zašle 

Obecnému  úradu v Odoríne avízo o ich vrátení.  

  

 8. V prípade, že nebudú dodržané zmluvne dohodnuté podmienky, poskytovateľ si bude  

uplatňovať od žiadateľa svoje finančné nároky spolu s úrokom z omeškania cestou 

príslušného súdu. 
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        9.    Dotáciu nie je možné poskytnúť : 

 a/ na úhradu miezd, platov a odmien 

 b/ na nákup alkoholických a tabakových výrobkov 

 c/ na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch 

 d/ na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov 

 e/ na honoráre pre organizátorov projektov 

 f/ na náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi 

 

 

 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej 

disciplíny v zmysle  zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadateľ, ktorý porušil rozpočtovú disciplínu je 

povinný neoprávnene použitú dotáciu vrátiť do rozpočtu Obce Odorín. 

 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane žiadateľ a jeden 

poskytovateľ. 

 

3. Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou 

písomných dodatkov. 

 

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že nebola 

uzatvorená v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnom mene 

podpisujú. 

 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnym zástupcom oboch 

zmluvných strán. 

 

 

      V Odoríne dňa: 28.02.2020 

 

 

 

      Za poskytovateľa:  Obec Odorín                                Za  žiadateľa: DHZ Odorín                                                  

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 Ing. Mária Goduľová                                                                 Bc. Peter Goduľa 

      .........................................................                           ........................................................ 

 starosta obce       štatutárny zástupca 


