
Zmluva 
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 

 
Obec Staškov, Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, zastúpená Ing. Ladislavom Šimčiskom, starostom 
obce 
a Dobrovoľný hasičský zbor Staškov  

uzatvárajú 
 

túto zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Staškov na rok 2017 
 

1. Obec Staškov poskytuje dotáciu pre  
Dobrovoľný hasičský zbor Staškov, zastúpený Jánom Janošcom, Staškov  
V celkovej čiastke 4 000 eur 
slovom štyritisíc eur 
Organizácia musí účelne a hospodárne nakladať s poskytnutou dotáciou  
 
 

2. Dotácia je poskytnutá na nasledovný účel, príspevok na činnosť DHZ, preventívne prehliadky, 
ochrana zdravia majetku pred požiarmi a živelnými pohromami, reprezentácia obce na hasičských 
súťažiach, pomoc obi, práca s mládežou. 
 
 

3. Dobrovoľný hasičský zbor Staškov, ktorému obec poskytuje dotáciu na rok 2017  sa zaväzuje použiť 
na účely uvedené v bode 2 tejto zmluvy. V prípade, že sa dotácia nepoužije na uvedený účel, 
organizácia sa zaväzuje vrátiť dotáciu na účet obce Staškov v peňažnom ústave Prima banka 
Slovensko a.s., pobočka Čadca č. ú. 0279615001/5600, IBAN: SK81 5600 0000 0002 7961 5001, 
BIC kód: KOMASK2X do 31. decembra 2017. 
 

4. Dobrovoľný hasičský zbor Staškov, ktorému obec Staškov poskytuje dotáciu na rok 2017 sa zaväzuje 
predložiť zúčtovanie dotácie do 15.12.2017. V zúčtovaní uviesť účel použitia a fotokópie 
zúčtovacích dokladov o čerpaní dotácie. Dotáciu nie je možné použiť na nákup alkoholu 
a tabakových výrobkov, refundáciu výdavkov uhradených v uplynulých rokoch, mzdy, odmeny, 
cestovné náhrady a odvody členov jednotlivých organizácií, na nákup darov a suvenírov. 
 

5. V zúčtovaní uviesť účel použitia a fotokópie zúčtovacích dokladov o čerpaní dotácie. 
 

6. Dobrovoľný hasičský zbor Staškov sa zaväzuje prezentovať obec ako podporovateľa projektov 
a akcii. 
 

7. Za nesplnenie dojednaných zmluvných podmienok budú organizácii (poberateľovi dotácie) 
vyrubené sankcie v zmysle platných osobných predpisov. 

 
 

8. Dobrovoľný hasičský zbor Staškov je povinný umožniť vykonávanie kontroly s nakladaním 
poskytovaním poskytovaných prostriedkov. 

 



 
 

9. Za čerpanie dotácie je zodpovedný zástupca organizácie. 
 

 
       V Staškove dňa 04.01.2017 

 
 
 
 

       zástupca organizácie                 Ing. Ladislav Šimčisko    
ktorej sa poskytla dotácia                                  starosta obce  


