
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.zn.:S-917/2015

Z áp ís v spis e

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
Ínformáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejniladňa
23.2.2016 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu, sp.zn.: Š-917/2015

uzatvorenú dňa: 18.2.2016

úcinnú odo dňa: 24.2.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproí
v

Skolská 2, 044 24 Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., Dychová hudba Popročanka

04424 Poproč

Predmetom zmluvy:

- poskytnutie dotácie zrozpočtu obce na rok 2016 podl'a § 7 ods. 4 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy aozmene adoplnení niektorých
zákonov vspojení so vŠeobecne záväzným nariadením obce Poproč zo dňa 23. 2.
2007.

VPoproČi, dňa 23. 2. 2016 <ť

Obec POPROC
Obecný úrad PopročJU ^
usefr Obecného uradu/

Školská 2, 24PQprtíÍ>ŕ

,-y
Ev^ť.Benková

zamestnanec obtíe poverený zverejňovanim



^
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Zmluva o poskytnutí dotácie,

ktorú v zmysle § 51 anasl. Občianskeho zákonníka ako aj s použitím § 7 ods. 4 zákona č.
583/2004 ZA orozpofitových pravidlách územnej samosprávy aozm^e adoplnení
mektoiých zákonov vspojení so vSeobecne záväzným nariadením obce Poproč
zo dňa 23. 2.2007 uzavreli medzi sebou zjednej strany

v

ObccPOPROC

Sídlo:PopKXiul.Školské2
IČO: 324639
Bankové spojenie: 0404770001/5600

Prima banka Slovensko a. s., pobočka Košice
Zastúpená: Ing. Štefänom Jaklovským

starostom obce

ďalej len "obec"

a z druhej strany

Dychová hudba Poproíanka
Sídlo:Popročul.
100:31269443
Zapísaný v registri MV SR dňa 7.9.1998

ČísloVVS/1-900/90-8117
ďalej len "dotovaný subjekť*,

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok:

L

1. Zmluvné strany zhodne konStatujú, že dotácia sa poskytuje podľa § 7 ods. 4 zákoaia
o rozpoôtových pravidlách územnej samosprávy aozmene adoplnení niektorých
zákonov vspojení so vSeobecne záväzným nariadením obce Poproč
zodňa23.2.2007.

2. Zmhivné strany ďalej konštatujú, že dotovaný subjekt splňa podmienky stanovené
citovaným väeobecne závSzným nariadením obcc na poskytautie dotácie z rozpočtu
obce a súčasne dotovaný subjekt svojim podpisom potvrdzuje, že nie je v likvidácii,
ncbol na jeho majetok podaný návrh na vyhláseaic konkuizu, nebol vyhlásený
konkurz na jcho majetok (resp. v ramci konkuizu povolená reŠtmkturalizácia), alebo
nebol zamictnutý návrii na vyhlásenie konkuizu pre nedostatok majetku anemá
nedoplatky na miestnych daniach voôi obci.



n.

1. Pouíitie (úfiel dotácie) je vsúlade sust. § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení aiéktorých
zákonov ako aj s poukazom na citované vSeobecne záväzné nariadcnie obce viazané
výlučne na podporu rozvoja a ochrany duchovných a kultúmych hodnôt
a to v roku 2016

- koukrétne - oprava hudobných nástrojov a Ďinnosť súbora.

Dotovaný subjekt sa zaväzuje poskytnutú dotáciu vratiť na úéet obce Poproč
č. 0404770001/5600 vedený v Pruna banke a.s. vplnej výSke vptípade, že dotáciu
nepoužije na úôel uvedený v predcihádzajúoom odseku tg'to zmluvy, ato do 10 dní na
základe písomnej výzvy obce zaslanej na adresu dotovaného subjektu uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy.

UL

1. Na základe tejto zmluvy sa dotovanému subjekta: Dychovej hudbe Poproôanka
z rozpočtu obce poskytuje dotácia

v sume 1000.-   (slovom: Jcdentísíc cur)

a to na ich bežný úČet 0440636942/0900 vedený v Slovenskej sporiteFm.

2. Poskytautie dotácie dotovanému subjéktu bolo pred uzavretfm tejto zmluvy scihválcaé
uznesením obecného zastupiterstva é. A.9/2.C./201 5 zo dňa 14.12^015
spodmicnkou, žev prípade krátenia rozpoôtu obce zo strany Štátu, nebude
tomuto združeniu poskytautá dotácia v plnej výške, ale dotácia bude poskybautá len
v takej výSke ako to rozpočet obce umožní.

3. Dotovaný subjekt je povinný preukázať obci použitie celej poukázanej dotácie na
dojcdnaný účel ihneď po jej použití najneskôr do 31.12.2016.

4. Pouäitie dotácie preukazuje dotovaný subjekt vyúôtovaním a priložením kópie
účtovných dokladov. Originály úôtovných dokladov dotovaný subjekt eviduje vo
svojej úfitovnej evidencii a na požiadanie ich predložf kontrolným orgánom obce.

5. PokiaT do dojednanej lehoty použitie tejto dotácie na dojednaný úäel dotovaný subjekt
nepreukáže, je povinný túto dotáciu vrátiť obci do 5 dní od obdižania výzvy obce.

6. Dotovaný subjektjepovinnýpoužiťdotáciuaphuťďalšiesúvisiacepovinnostipodra
prfsluSných všcobecne záväzných predpisov SR (v éase podpisu zmluvy sú to najmä:
zák. č. 523/2004 Z. z. a zák. č. 583/2004 Z. z.), VZN obce PoproC o poskytovauí
dotácií zo däa 23.2. 2007 a tejto zmluvy. V pripade poruSenia zékonom stanoveaých
povinností, je dotovaný subjekt povinný dotáciu (pnp. dotknutú Ôasť) vrétiť obci,
a uhradiť tiež penále, pokuty, odvody a iné sankcie podľa zákona.



7. Dotovaný subjekt sa týmto zaväzuje, že ua podujatiach organizovaných obcou,
ako aj na pohrcbných ohradocfa, bude prftomných muumálne 7 členov súboru.

IV.

1. Táto zmluva sa uzatvára v písomnej forme, pričom väetkyjej zmeny možno vykonať
iba v písomnej formc na základc úplného a vzájomného lamscnzu obidvoch
zmluvných strán.

2. VSetky predchádzajúce, Ôi už písomné alebo ústae dojcdnama medzi stranami tejto
zmluvy, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, strácajú touto zmluvou účinnosť.

3. Alcjeal Í)osastanemektoTéustanoivemetejtozmluvymepIatnéôineúíiimé,zostávajú
ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a úôinné. Namiesto neplatného alebo
neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych
predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Strany sa potom
zavfizujú upraviť svoj vzfah prijatím mého ustanovenm, ktoré svojim výsledkom
najlepšie zodpovedá zámeru neplatného alcbo neúčumého ustanovcma.

4. Táto zmhiva sa uzatvára v 2 excmplároch, z ktoiých každá sttana obdiží pol exemplári.

5. Táto zmhiva sa uzatvára vjazyku slovenskom.

6. Zmluvné sttany si zmluvuprečítaĽ,súhlasiasj<íjobsáhomanadôkazsvojhosúhlasu
jupodpisujú.
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