ZMLUVA číslo 1/2019
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Velušovce
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení v
spojení s ustanovením § 9 VZN Obce Velušovce č. 4/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Obce Velušovce , medzi zmluvnými stranami:
1. Poskytovateľ: Obec Velušovce
so sídlom 955 01 Velušovce 181
zastúpený: Ing. Rastislav Zemánik
IČO: 00800112
Bankové spojenie: Prima Banka, SK57 5600 0000 0008 4502 3001
2. Prijímateľ: DHZ Velušovce
so sídlom: 955 01 Velušovce 181
zastúpený Marek Stanko
IČO 001774742610
Bankové spojenie: VUB Banka, SK 3502000000003241401757
I. Predmet zmluvy
1.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán
nevyhnutných na zabezpečenie efektívneho poskytnutia, použitia a kontroly dohodnutého
účelu a podmienok použitia finančných prostriedkov /dotácie/ z rozpočtu Obce Velušovce,
schválených podľa príslušného VZN Obce Velušovce.
II. Výška a účel dotácie
2.1. Poskytovateľ dotácie poskytne najneskôr do 30 dní od uzatvorenia tejto zmluvy prvú
časť dotácie vo výške 500€ /slovom päťsto eur / na vyššie uvedený účet prijímateľa dotácie.
Poskytovateľ dotácie poskytne druhú časť dotácie vo výške 300€ /slovom tristo eur/ do 30
dní od písomnej požiadavky Dobrovoľného hasičského zboru Velušovce na jej čerpanie na
vyššie uvedený účet prijímateľa dotácie.
2.2. Dotácia uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy bola schválená dňa 1.12.2018 uznesením OcZ
Velušovce číslo 18/1.
2.3. Dotácia uvedená v bode 2.1. tejto zmluvy je poskytovaná prijímateľovi dotácie výlučne
za účelom :
1 Pohonné hmoty na prevádzku hasičskej techniky
2 Štartovné na súťaže DHZ
3 Náklady na súpravu povodňovej záchrannej služby
4 Zdravotné prehliadky členov DHZ Velušovce

III. Doba platnosti zmluvy
3.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.3.2019 do 15.11.2019.
3.2. Predčasné ukončenie platnosti tejto zmluvy je možné iba písomnou dohodou
zmluvných strán.
IV. Práva, povinnosti a sankcie zmluvných strán
4.1. Prijímateľ sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu hospodárne a v súlade s účelom
uvedeným v bode 2.3. tejto zmluvy najneskôr do 15.11.2019.
4.2. Prijímateľ sa zaväzuje vyúčtovať použitie poskytnutej dotácie najneskôr 15.11.2019.
4.3. Prijímateľ sa zaväzuje prezentovať poskytovateľa dotácie účelu, na ktorý bola dotácia
poskytovateľom poskytnutá, formou nálepiek s erbom obe na zakúpených materiáloch.
4.4. Prijímateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o objektívnych
prekážkach brániacich použitiu dotácie, alebo jej časti v súlade s účelom a lehotou
dohodnutými v tejto zmluve a najneskôr do 30 dní od doručenia tejto informácie vrátiť
poskytnutú dotáciu alebo jej časť, ktorú nepoužije do dňa splnenia účelu poskytnutej
dotácie, dohodnutého v bode 4.1. tejto zmluvy.
4.5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytovateľovi, alebo ním povereným osobám, na písomné
požiadanie umožniť počas dohodnutej doby platnosti tejto zmluvy, jednak vykonanie fyzickej
kontroly použitia dotácie poskytnutej podľa tejto zmluvy vo svojom sídle a na iných
relevantných nebytových priestoroch, ako aj nahliadnutie do všetkých účtovných dokladov
týkajúcich sa použitia poskytnutej dotácie (napr. doklad o všetkých príjmoch a výdavkoch
prijímateľa za príslušný kalendárny rok, výdavkové pokladničné doklady, potvrdenia o
nákupe tovaru, faktúry ap.).
4.6. V prípade zistenia nedodržania účelu použitia poskytnutej dotácie, alebo jej časti, ktoré
prijímateľ sám neohlásil poskytovateľovi, sa prijímateľ zaväzuje vrátiť poskytnutú dotáciu,
alebo jej časť najneskôr do 30 dní od výzvy poskytovateľa.
4.7. V prípade porušenia záväzku uvedeného v bode 4.1., resp. nesplnenia záväzkov a lehôt
uvedených v bodoch 4.2. až 4.6. tejto zmluvy zo strany prijímateľa, má poskytovateľ právo na
vrátenie poskytnutej dotácie, alebo jej časti, ako aj na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 15 %
dotácie, alebo jej časti. Prijímateľ sa zaväzuje v takých to prípadoch vrátiť dotáciu a zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 15 % dotácie najneskôr do 30 dní od výzvy poskytovateľa.
4.8. V prípade potreby presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami
rozpočtu, môže tieto položky prijímateľ dotácie presunúť do celkovej výšky dotácie.

V. Záverečné ustanovenia
5.1. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5.2. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom poskytovateľ obdrží 2 z nich.
5.3. Akékoľvek doplnky k tejto zmluve možno urobiť len v písomnej forme.
5.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobodnom
prístupe k informáciám)
5.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola
uzavretá v tiesni, za nápadne nevyhovujúcich podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu
rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

Velušovce, dňa 13.3.2019

Prijímateľ: ..................................
DHZ Velušovce
Marek Stanko

Poskytovateľ : ...................................
OBEC VELUŠOVCE
Ing. Rastislav Zemánik

