
Obec PoproČ
v

Obecnyurad Poproč, Skolská 2,044 24 Poproč
v

Sp.zn.:S-831/2015

Z ápis v spis e

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

y

zmluvu, sp.zn.: S-831/2015

uzatvorcnú dňa: 18.2.2016

účinnú odo dňa: 24.2.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč
v

Skolská 2, 044 24 Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Klub slovenských turistov Poproč

Slnečná 29, 044 24 Poproč

Predmetom zmluvy:

- poskytnutie dotácie zrozpočtu obce na rok 2016 podľa § 7 ods. 4 zákona
o rozpoČtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v spojení so všeobecne záväzným nariadením obce Poproč zo dňa 23. 2.
2007.

VPoproči, dňa 23. 2. 2016
pfaec POPROC

Obecný úrad Poproč
usekObecnéhourailu
Skolská 2, 0^4-^4 F; c

/EvaBva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovanim
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Zmluva o poskytnutí dotácie,

ktorú vzmysle § 51 anasl. Občianskeho zákoamika ako q spouätím § 7 ods. 4 zákona č.
583/2004 Z.z._ orozpočtov^h pravidlách územnej samosprávy aozmene adoplncm
mektorých zékonov vspqjení so všeobecne závflzným naiiadením obce PoproC
zo dňa 23.2.2007 uzavreli medzi sebou z jcdnej strany

ObccPOPROČ
Sídto:Pop>ťul.Školská2
IČO: 324639
Bankové spojenie: 0404770001/5600

Prima banka Slovensko a. s., pobočka Koäice
Zastupená: Ing. Štefanom Jaklovským

starostom oboe

ďalej lcn "obcc"

a z druhej strany

KIub slovenskýcb turistov Poproí
Sídlo:PoproÔuLShieäná29
100:31305008
ZqrfsanyvregistriMVSRdaa30.11.1993

Číslo VVS/1-900/90-8993
ďalej len "dotovaaý subjckť*,

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok:

I.

1. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že dotácia sa poskytuje podTa § 7 ods. 4 zákoaa
o rozpoČtových pravidlách úzenmej samosprávy aozmcne adoplnení niektorýdi
zákonoy vspojení so všeobecne závazným nnrinrfRnftn obce Poproč
zodňa23.2.2007.

2. Zmhivné strany ďalej konStatujú, äe dotovaný subjekt splňa podmienky stanovcné
citovaným všeobecne závämým nariadením obcc na poskytoutíe dotácie z rozpočtu
obce^a súÍasne dotovaný subjekt svojim podpisom potvrôzige, že nie je v likvidádi,
nebol na jdo majetok podaný aávrt na vyMásenie koricmzu. nebol vyUásmý
kontez najdio majetok (resp. v rfmci koakurzu povolená reStrukturalizácia), alebo
nebol zaameúmty návrii na vsUáscme konhuzu pre ncdostatok majetku ancmá
ncdoplatky na miestnych daniach voči obci.



n.

1. Použitie (úôel dotácie) je vsúlade sust. § 7 ods. 4 zák. ô. 583/2004 Z. z.
o_rozpofitových pravidtóch územnej samospiávy aozmcne adophienÍ niéktorých
zákonov ako aj s poukazom na citované vSeobecne záväzné nariademe obce viazané
výlučne na podporu rozvoja telovýchovy a Sportu a to v roku 2016

- konkrétne - propagačný materiál klubu, štartovné pre členov klúbu na celoslovenských
akc.ách KST,_ dopiavné autobus aobíerstvenie účastaíkov atcie "ŠFapaj do Popro&i"
a "SHvestrovského výstupu na Kobyliu horu".

Dotovaný subjekt sa zaväzujc poskytnutú dotáciu viátiť na úôet obce PoproČ
é. 0404770001/5600 vcdesuý v Prima banke a-s. vplnej výäkc vpripade, Že dotáciu
nepoužije na účel uvedený v predchádzajúcom odseku tgto zmluvy, ato do 10 dní na
základe písomnej výzvy oboe zaslanej na adresu dotovaného subjcktu uvcdcaú v záhlaví
tejto zmluvy.

m.

1. Na základe tejto zmluvy sa dotovanému subjektu: Klubu slovenských turistov Poproč
z rozpočtu obce poskytuje dotácia

v sume 500.-   (slovom: Päťsto eur)

a to na ich bežný úffet 0072739250/6500 vedcný v Poätovej banke.

2. Poskytautie dotácie dotovanánu subjekta.i bolo pred uzavretím tejto zmluvy schválené
uznesením obecného zastupiteľstva ô. A.9/2.C./2015 zo dÔa 14.12.2015
s podmienkou,že vprfpade krátenia rozpoÍtu obce zo strany štátu, nebude
tomuto združeniu poskytnutá dotácia v phtej výSke, ale dotácia bude poskytautá len
v takej výške ako to rozpočet obce umožní.

3. Dotovaný subjekt je povinný prcukázaf obci použitie celej poukázang dotácie na
dojednaný účel ihneď pojej použití najneskôr do 31.12.2016.

4. Použitie dotócie prcukazuje dotovaný subjekt vyúfitovaním a priJoíením kópie
úítovných dokladov. Originály úétovných dokladov dotovaný subjekt evidujevo
svojej účtovnej evidencii a na požiadanie ich predloží kontrolným orgánom obce.

5. PokiaTdo dojednancj lchoty použitie tejto dotácie na dojednaný účel dotovaný subjekt
nepreukáže, je povinný túto dotáciu vrátiť obci do 5 dní od obdržania výzvy obce.

6. Dotovaný ^ subjekt je povinný použiť dotáciu a plniť ďaläie súvisiace povinnosti podľa
prfslušných všeobecne záväzných predpisov SR (v ôase podpisu zmluvy sú to najmä:
zäk.i. 523/2004 Z.z.azák.C. 583/2004 Z.z.),VZN obce Poproč o poskytovam
dotácií zo dňa 23.2. 2007 a tejto zmluvy. V prfpade porušenia zákonom stanovených
povumostí, je dotovaný subjekt povinný dotáciu (prip. dotknutú Časť) vrátiťobci,
a uhradiť tiež penále, pokuty, odvody a iné sankcie podTa zákona,



IV.

1. Táto zmluva sa uzatvára vpísomnejfoim^pričomväetlcyjejzmenymožnov^oaať
iba v písonmej foime na základe úplného a vzájomného konseozu obÍávoch
zmluvných strán.

2. VSetky predchádzajáce, či už písomné alebo ústne dqednanu medzi stranami tejto
zmluvy, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, strácajú touto zmhivou účinnosf.

3. Akjc alebo sa stane nietóoré ustanovenie tejto zmluvy neplatoé Ci neúčínné, zostávajú
ostataé ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatnéhfi alebo
neúčimého ustanovenia sa použijú ustanovenia ^eobecne závflmých právnych
predpisov upravujtootázku vzájomného vzfahu zmluvi^ch stoán. Steanysapotom
za^teujú upiavif svojvzfah prijatto iného ustanovenia, ktoié svojim výsledkom
najlepSie zodpovedá zámeru neplatného alebo neúíinného ustanovema,

4. Táto fcmluva sa uzatvára v 2 exemplároch, z ktorých kaídá strana obdríí pol exemplári.

5. Táto zmluva sa uzatvára vjazyku slovenakom.

6. Zmluvné strany si zmluvuprečítaU,sählasiasjqobsahomaaadôkazsvojhosúhlasu
ju podpisujú.

VPop^idfia....^L&.!:.?.

z d^
^w

r SM^"^"^^^
^ w _^t"^<

>hriJ

- t.

obec

05 ÍJ.
-*
^

01% ./>

% ^ .y* KST **1

o^ o .ľ^ ."-:o -K?fr .y n+ J.í.tt /^ f ^ \
mpn.


