Zmluva č. D 7/2015
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Oravská Polhora v roku 2015
Poskytovateľ:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
IČO
DIČ

Obec Oravská Polhora, 029 47 Oravská Polhora 454
Ing. Michalom Strnálom, starostom obce
DEXIA Banka, č. účtu: 4006893012/5600
00314749
2020571740

ako poskytovateľ dotácie (ďalej sa uvádza iba obec)
a
Príjemca:
Zastúpený(á):
Bankové spojenie:
IČO:

Dobrovoľný hasičský zbor Oravská Polhora
František Plevják, predseda združenia
ČSOB, a.s., č. účtu: 4020115129/7500
001774743502

ako príjemca dotácie (ďalej iba príjemca)
uzavreli v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia
č. 4/2011, ktorým sa určujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce Oravská Polhora túto
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Oravská Polhora v roku 2015.

I.
Predmet zmluvy
1. Obec Oravská Polhora v zmysle uznesenia OZ č. 3/2015 zo dňa 23.03.2015 poskytuje
príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 2 600,00 EUR, slovom Dvetisícšesťsto eur.
2. Poukázaný príspevok bude použitý na aktivity detí a mládeže – mladí hasiči Plameň.
3. Príjemca vyhlasuje, že finančnú dotáciu uvedenú v ods. 1 tohto článku prijíma.
II.
Spôsob platby
1. Finančná dotácia je nárokovateľná iba v prípade, že obec zabezpečí dostatok zdrojov
na krytie rozpočtových výdavkov vrátane transferov.
2. Finančná dotácia bude poskytnutá bezhotovostným stykom z účtu obce na účet
príjemcu na základe možných peňažných zdrojov obce jednorazovo.
III.
Iné dohodnuté podmienky
1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú finančnú dotáciu na účely uvedené v tejto
zmluve a žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce Oravská Polhora na rok 2015, ktorá bola
schválená obecným zastupiteľstvom. Rozpočet je prílohou tejto zmluvy. Zároveň sa
zaväzuje, že poskytnuté prostriedky použije hospodárne, efektívne a účinne.

2. Príjemca sa zaväzuje, že na všetkých propagačných materiáloch a pri propagácii
aktivít prostredníctvom masmédií, na ktoré bola dotácia poskytnutá uvedie, že sa
realizoval s finančným príspevkom obce Oravská Polhora.
3. Príjemca je povinný spolu so zúčtovaním poskytnutej dotácie predložiť stručné
zhodnotenie účelu jej použitia.
4. Obec si vyhradzuje právo kontroly použitia pridelených finančných prostriedkov.
5. Príjemca je povinný finančnú dotáciu vyčerpať najneskôr do 31. 12. 2015.
6. Príjemca je povinný bezodkladne po realizácií projektu predložiť doklady o účelovom
čerpaní poskytnutej finančnej dotácie, najneskôr však do 15.01.2016 na vzorovom
tlačive. Ku každej aktivite (súťaž, exkurzia, stretnutie) je potrebné priložiť fotokópiu
prezenčnej listiny.
7. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančnej dotácie alebo použije túto finančnú
dotáciu na iný účel ako bol určený a v tejto zmluve, je povinný finančnú dotáciu vrátiť
na účet obce, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie. Obec v
takýchto prípadoch je oprávnené uplatniť aj sankcie podľa platného všeobecne
záväzného nariadenia.
8. Dotáciu nie je možné použiť na personálne výdavky (mzdy, odmeny a pod.).

IV.
Záverečné ustanovenia
1. Príjemca je povinný pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác postupovať
podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
2. Príjemca nesmie finančné prostriedky z dotácie použiť na alkohol, tabakové výrobky
a odmeny funkcionárom.
3. Príjemca môže finančné prostriedky z dotácie použiť na nákup občerstvenia
a pohonných hmôt iba ak je to uvedené v zmluve.
4. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu zmluvy, čo
potvrdzujú svojím podpisom.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť
dňom zverejnenia.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých obec
Oravská Polhora dostane 1 rovnopis a príjemca dostane 1 rovnopis.

V Oravskej Polhore, dňa 24. apríla 2015

............................................
poskytovateľ
Ing. Michal Strnál
starosta obce

.............................................
príjemca
František Plevják
predseda združenia

