
Obec Poproč
y.

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.zn.:S-796/2015

Zápis v spís e

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zakonov (zákon o slobode informácií ) v znenÍ
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce PoproČ zverejniladňa
25.2.2016 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu, sp.zn.: S-796/2015

uzatvorenú dňa: 18.2.2016

úcinnú odo dňa: 26.2.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., SPEVOKOL FORTUNA obcianske združenie

Potočná 2, 044 24 Poproč

Predmetom zmluvy:

- poskytnutíe dotácie zrozpočtu obce na rok 2016 podl'a § 7 ods. 4 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy aozmene adoplnení niektorych
zákonov v spojení so všeobecne záväzným nariadením obce Poproč zo dňa 23. 2.
2007.

VPoproČi, dňa 25. 2. 2016 ^ ŕ'OPROČftJUfeí
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Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovamm
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Zmluva o poskytnutí dotácie,

ktoró v zmysle § 51 a nasl. ObÔianskeho zákonnika ako aj s pouätfm § 7 ods. 4 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplncaí
niektorých zákonov vspojení so všeobecns záväzným nariadením obce Poproč
zo dňa 23.2.2007 uzavreli medzi sebou z jednej strany

ObecFOPROČ
Sidlo:PoproíuI.Školská2
IČO: 324639
Bankové spojenie: 0404770001/5600

Prima banka Slovensko a. s., poboôka KoSÍce
Zastúpeaá: lag. Štefanom Jaldovským

starostom obce

ďalej len "obcc"

azdiuhgstrany

SPEVOKOL FORTUNA občlanake združcnle
Sídlo:Popročul.Potočná2
100:45006555
Zapísaný v registri MV SR dňa 4.8. 2006

Číslo VVS/1-900/90-28518
ďalej len "dotovaný aubjckť*

dole uvedeného dôa za nasledovných podmienok:

L

1. Zmluvné strany zhodne konätatujú, že dotácia sa poskytuje podTa § 7 ods. 4 zákona
o rozpoČtových pravidlách územnej samosprávy aozmene adoplnení niektorých
zákonov vspojeni so všeobecne záväzným nariadením obce Poproô
zodňa23.2.2007.

2. Zmluvné strany ďalej konätatujú, že dotovaný subjekt spíňa podmienky stanovené
citovaným všeobecne závfiznym nariadením obce na poskytnutie datácie z rozpočtu
obcc a súfiasne dotovaný súbjekt svojim podpisom potvrdzuje, že nie je v likvidádi,
nebol na jeho majetok podaný návrt na vyhlásenie konlcmzu, ncbol vyhlásený
konkuiz na jeho majetok (reap. v rámci konkurzu povolená icStrulrturalizácia), alebo
nebol zamíetnutý návrh aa vyhlásenie konkuizu prc nedostatok majctku ananá
nedoplatky na miestnych daniach voíi obci.



II.

1. Použitie (účd dotádc) je vsúlade sust. § 7 ods. 4 zák. Ô. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách úzenmej samosprávy aozmene adoplnení niektorých
zákonov ako aj s poukazom na citované vSeobecne záväzné nariadenie obce viazané
výlučne na podporu rozvoja aochrany duchovných akultúmych hodnôt
a to v roku 2016

- konkrétnc - ôisteme krojov, nákup drobných doplnkov na vystúpenie (panôuchy, šály,
oprava obuvi), nákup predlžovacích änúr, rozdvojok kozvuÍeniu, doplnenie stojanov.
mikrofónov, úchytidľ na mikrofóny, výroba hudobného podkladu knovéanu
programu - Stúdio, nákup bielych blúzok.

Dotovtmý subjekt sa zaväzuje poskytnutó dotáciu vrätiť na účet obce Poproč
C. 0404770001/5600 vedený vPrima banke a.s. vplnej výgke vpripade, íe dotóciu
nepoužije na účel uvedený v predchádzajúcom odseku tgto zmluvy, ato do 10 dni na
základe písomnej výzvy obce zaslanej na adresu dotovaného subjéktu uvcdcaú v záhlaví
tqto zmluvy.

IU.

1. Na zäklade tejto zmluvy sa dotovanemu subjéktu: Spevokolu Fortuna o. z. z rozpoííu
obce poskyhije dotácia

v sume 2 000.-   (slovom: Dvetisíc cur)

a to na ich bežn^ úôet 0448183888/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni.

2. Poskytnutie dotácie dotavanému subjéktu bolo iwed uzavredm tejto zmluvy scfavälené
uznesením obecného zastupiteľstva Č. A.9/2.cJ2Q\5 zo dňa 14.12.2015
spodmienkou, žev prfpade krátema rozpofitu obce zo strany Státu, ncbude
tomuto združeniu poskytnutá dotácia vphiej výgke, ale dotácia bude poskytautá len
v takej výäke ako to rozpočet obce umožnÍ.

3. Doftovaný subjekt je povinný prcukázaf obci použitie celej poukázanej dotácie na
dqjednaný účel ihneď pojq použití najneskôr do 31.12.2016.

4. Použitie dotácie preukazuje dotovaný subjckt vyúčtovaním a priloženfm kópie
úôtovných dokladov. Originály úÔtovných dokladov dotovaný subjekt eviduje vo
svojej úcfayvnej evidencii a na požiadanie ich predloží koutrohiým orgánom obce.

5. Pokiaľ do dqjednanej lehoty použitie tejto dotácie na dojednaný účel dotovaný subjekt
nq>reukáíe, je povmný tíito dotáciu vrátif obci do 5 dní od obdržania výzvy obce.

6. Dotovaný sulijektjepovÍimýpoužiťdotácmaplnÍťďalšiesúvisiacepovinnostipoďFa
prisluSných všeobecnc záväzných predpisov SR (v čase podpisu zmluvy sú to najmä:
zák. č. 523/2004 Z. z. a zák. 0.583/2004 Z.z.), VZN obce Poproô o poskytovaní
dotácií zo dna 23.2. 2007 a tejto zmluvy. V prfpade poruSenia zákonom stanovených
povitiností, je dotovaný subjekt povinný dotáciu (prfp. dotknutú časť) vrátiťobci,
a uhradiť tiež penále, pokuty, odvody a iné sankcie podFa zákona.



7. Dotovanýsubjektsatýmtozaväzige, že v priebehu roka bude bezodplatne úômkovať
na podujatiačh organizovaných obcou v zmysle obccným zastupiteFstvom schváleného
hannonogramu biltúmo - spoloíenských podujatí obce Poproô na rok 2016.

IV.

1. T&to zmluva sa uzatvára v písonmej fonne, pričom všetkyjej zmeny moíno vykonaf
iba v písomnej forme na základe úplného a vzájomuého konsenzu obÍdvoch
zmluvných strán.

2. Všetky predchádzajúce, Ôi už písonmé alebo ústne dojednania medzi stranami tejto
zmluvy, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, strácajú touto zmluvou úíinnosť.

3. Akje alebo sa stane mektoré ustonovenie tojto zmluvy neplatné ä neúôinné. zostávqú
ostetné ustanovema tejto zmluvy plataé a účinné. Namiesto aeplatného alebo
neúímného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych
predpisov upravujúce otážku vzájomného vzťahu zmluvných strún. Strany sa potom
zavSzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanofvema, ktoré stvojun výsledkom
najlepšie zodpovedá zámeru neplatného alébo neúčinného ustanovcma.

4. Táto zmluva sa uzatvára v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrití pol exemplári.

5. Táto zmluva sa uzatváia v jazyku slovenskom.

6. Zmluvné strany si zmluvu prefiítali, súhlasia s jq'obsahom a na dôkaz svojho súhlasu
jupodpisujú.
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