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Zmluva o poskytnutí dotácie 
z rozpočtu obce uzatvorená v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/204 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
 
 
 
Žiadateľ:          Dobrovoľný hasičský zbor Vtáčkovce 
     Sídlo: Vtáčkovce 15 
     Zastúpený: Ľuboš Beňo – predseda DHZ     
     IČO: 00177474 6612 
     Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a. s. 
     Číslo účtu:    SK8809000000005050573176 
 
a 
 
Poskytovateľom:     Obec Vtáčkovce 
             Sídlo: Vtáčkovce 15 
                                   Zastúpený:    Mgr. Gabriela Gáborová, starostka obce 
                                   IČO:   00691305 
                                   DIČ:   2021261396 
                                   Bankové spojenie:   VUB a.s. Košice 
                                   Číslo účtu: SK55 0200 0000 0000 2282 3542 
 
 

Čl. I. 
Účel zmluvy 

 
     Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na činnosť dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len DHZ) 
na rok 2019 pre zabezpečenie výkonu ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami  a 
reprezentáciu obce Vtáčkovce.  
     Z tejto dotácie si žiadateľ pokrýva časť nákladov spojených  s úhradou PHM, nákupu materiálu a 
náhradných dielov, úhradu štartového a stravného na súťažiach. 
     Tieto náklady sú spojené so zabezpečovaním a plnením následných úloh: 

− zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarom 
− záchrana zvierat a majetku ohrozených požiarom 
− vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach 
− vykonávanie odbornej prípravy svojich členov v určenom rozsahu a účasť na overovaní 

spôsobilosti 
− zabezpečovanie akcieschopnosti hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred 

požiarmi 
− zabezpečenie súťaží usporiadaných na území obce 
− vedenie dokumentácie o svojej činnosti. 

     Žiadateľ sa zaväzuje svojou činnosťou dôstojne reprezentovať obec Vtáčkovce. 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
     Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 20/2018 zo dňa 18. 12. 2018 sa poskytovateľ 
zaväzuje poskytnúť dotáciu vo výške 3500,-€ na finančné pokrytie časti nákladov na činnosť DHZ. 
    Žiadateľ sa zaväzuje použiť dotáciu výhradne na účel špecifikovaný v čl. 1 tejto zmluvy. 
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Čl. III. 
Vyúčtovanie dotácie 

 
    Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a žiadateľ sa zaväzuje použiť ich v zmysle čl. 1 
tejto zmluvy. 
     Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami. 
     Poskytnutú dotáciu je žiadateľ povinný vyúčtovať  pracovníčke obecného úradu k 31. 5. 2019 a k 
30.11.2019 a to písomnou formou a formou kópii účtovných dokladov. 
     V odôvodnených prípadoch môže žiadateľ požiadať o predĺženie termínu vyúčtovania písomnou 
formou a to najneskôr týždeň pred termínom vyúčtovania.  
     Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie, ako aj 
správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie je oprávnený vykonať hlavný kontrolór obce. Žiadateľ sa 
zaväzuje umožniť hlavnému kontrolórovi obce výkon tejto kontroly.  
    Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré neboli použité na dohodnutý 
účel na účet obce. 
     Žiadateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi výšku finančných prostriedkov, ktorú nevyčerpal do výšky 
poskytnutej dotácie n účet obce. 
     Žiadateľ nie je povinný vrátiť poskytovateľovi výnosy (úroky) z týchto finančných prostriedkov, ktoré 
boli pripísané na jeho účet. 
 

Čl. IV.  
Záverečné ustanovenia 

 
     Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej disciplíny v 
zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. 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. 
    Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane žiadateľ a dva poskytovateľ. 
    Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou písomných 
dodatkov. 
     Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že nebola uzatvorená v tiesni 
ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú. 
     Zmluva nadobúda účinnosť na druhý deň od jej zverejnenia na internetovej stránke poskytovateľa a 
žiadateľ dáva súhlas k zverejneniu zmluvy. 
 
 
 
 Vo Vtáčkovciach, dňa 05.02.2019                                  Vo Vtáčkovciach, dňa 11.3.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           -----------------------------------------------                        ---------------------------------------------- 
                       Poskytovateľ                                                                              Žiadateľ 
 
 
 
 

 


