
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 PoproČ

sp. zn.: OcU-L-816/2016
č. záznamu: 816/2016-001

Z ápis v spis e

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
5.5.2017 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu, sp. zn.: OcU-L-816/2016, c. záznamu: 816/2016-001

uzatvorenú dňa 3.5.2017

účinnúod: 6.5.2017

zmluvné strany :

1./ Obec Poproc

Školská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., SPEVOKOL FORTUNA obcianske združenie

Potočná 2, 044 24 Poproč

Predmetom zmluvy:

- poskytnutie dotácie zrozpočtu obce na rok 2017 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.
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Zmluva o poskytnutí dotácie,

ktoró v zmysle § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka ako aj s pouŽitím § 7 ods. 4 zákona ô.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlácfa územnej samosprávy aozmcne adoplnení
niektoiých zákonov vspojení so všeobecne závfizným nariadením obce Poproé
zo dňa 23.2.2007 uzavreli medzi sebou zjednej strany

ObecPOPROČ
Sfďo:Popioíul.Škokká2
IČO: 324639
Bankové spojenie: 0404770001/5600

Prima banka Slovensko a. s., poboCka Košice
Zastúpená: fag. Šte&nom JaMovským

starostom obce

ďalej len "obec"

azdruhejstrany

SPEVOKOL FORTUNA obíianakc združcnie
Sídlo:Popročul.PotoCná2
IČO: 45006555
ZapÍsaný v registri MV SR dňa 4. 8. 2006

Číslo VVS/1-900/90-28518
ďalcj len "dotovaný subjekť*

dole uvedeného dfia za nasledovných podmienok:

I.

1. Zmluvné strany zhodne konätatujú, Že dotácia sa poskytuje podfa § 7 ods. 4 zékona
orozpoCtových pravidlách úzenmej samosprívy aozmene adoplnaií méktarýdi
zákonov v spojení so všeobecne záväzným nariadením obce Poproč
zoáňa23.2.2007.

2. Zmluvné steany ďalej konätatajú, že dotovaný subjekt sptoa podmienky stanovené
citovaným všeobecne záväzným narin^fm oboe na poskytoutie dotácie z rozpoétu
obce_a súôasne dotovaný subjekt svqjim podpisom potvidzuje, že nie je v likvidácii,
nebol na jeho majetok podaaý návA na vyhlásenie koiAurzu. nebol vyhlásený
konkmz aajeho majetok (resp. vrfmci kontairzu povolená rcStmkturalizácía), alcbo
nebol zamietnutý návrii na v^ilásenie konkurzu pre nedostatok majeťku anemá
nedoplatky na miestoych daniach vofii obci.



u.

1. PouÍitie (účel dotácie) je vsúlade sust. § 7 ods. 4 zák. C. 583/2004 Z. z.
o^ozpočtových pravidlách ÚMmnej samosprôvy aozmene adophieaí niéktorých
zákonov ako aj s poukazom na citované vŠeobecne záväzné nariadenie obce viazané
výlučae na podpom rozvoja aochrany duchovaých akultúrnych hodnôt
a to v roku 2017

konkrétne - odmena pre hudobný doprovod, cestovné pre členky OZ strvalým
pobytom mimo obce, nákup bežného spotrcbného materiÄlu - občerstvenie (mmerálta,
káva, čaj), stuhy, pančuchy, prací práäok na íistenie ošatenia a pod.

Dotovaaý subjekt sa zaväzuje poskytnutú dotáciu vrátiť na úéct obce Poproč
č' 0404770001/560° vedMiý vPrima banke ELS. vplnej výške vprípade, že dotáciu
uepoužije na tiíel uvedený v preddiádzajúcom odseku tqto zmluvy, a'to do 10 dní na
základepisomnej výzvy obce zaslanej na adresu dotovanďio subjektu uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy.

III.

1. Na základe tejto zmluvy sa dotovaaému subjéktu: Spcvokolu Fortuna o. z. z rozpoČtu
oboe poskytuje dotácia

v sume 800.-   (slovom: Osemsto eur)

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

2. Poskytnutie dotáciedotovanémusubjektubolopreduzavrctímtgtozmluvyschválené
uznesením obecného zastupiterstva Ô.A.7/2.a./2016 zo dňa 12.12.2016
s podmienkou. že vpripade kiátenia ro^oétu obce zo stamy ätátu. nebude
tomuto združeniu poskytnutá dotácia v ptocj výSke, ale dotácia bude poskytnutá len
v takej výške ako to rozpoffet obce umožni.

3. Dotoyaný subjekt je povumý preukázať obci použitie celej poukázanej dotácie na
dojednaný úfiel Íhneď pojej použití najneskôr do 31.12.2017.

4. Použitie dotácie preukazuje dotovaný subjekt vyúôtovaním a priložeaím kópie
úôtavných dokladoy. Otíginály učtovných dokladov dotovaný subjekt eviduje vo
svojej účtovnej evidencii a na požiadanie ich predloží koiitrolným orgánom obce.

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

6. Dotovaný subjektje povinný použiť dotáciu a plniť ďalšie súvisiace povinnosti podTa
prisluŠných vSeobecne záväzných predpisov SR (v íase podpisu zmluvy sú to najmä:
zák. ô. 523/2004 Z.z.azák.Č. 583/2004 Z. z.), VZN obce "Poproô o' poskytovaní
dotáctí zo <?a^1' ^^J at^to zm*?v^' ^J^S^J>OTU^DÍ?_l^orÍon^an?,Y?l^c^
pOYÍimostí, je dotovaný subjekt povinný dotáciu (príp. doťknutú ôasť) vrátiť obci,
a uhradiť tiež penále, pokuty, odvody a mé sankcie podŕa zákona.



7. Dotovanýsubjcktsatýmtozaväzuje. žc v priebehu roka bude bezodplatne účinkovať
na podujatiach organizovaných obcou v zmysle obecným zastupiteľstvom schváleného
hannonogramu kultúmo - spoloôenských podujatí obcc Poproô na rok 201 7.

IV.

1. Táto zmluva sa uzatváia vpísomnej fomie,pri omvSetkyjejzmetiymožnov5l onať
iba v písomnej fixrme na základe úplného a vzájomného konsenzu obidvoch
zmluvných sä-án.

2. Všetky prcdchádzajúce, či už písomné alebo ústne dojednania medzi stranami tgto
zmluvy, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, strécajú touto zmluvou účinnosť.

3. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné ôi neúčinné, zostávajú
ostatné ustanovcma tejto zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného alebo
neúSmného ustanovenia sa použijú ustanovenia väeobecne závämých piávnych
predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmlnvných strim. Stranysa potom
zaväzujú upraviť svoj vzfah prijstfm iného ustanovema, ktoré svojim výsledkom
najkpSie zodpovedá zámem neplatného alebo neúčmného ustanovenia,

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

5. Táto zmluva sa uzatvára v jazyku slovenskom.

6. Zmluvné strany si zmluvuprečítali,súhlasiasje)'obsahomanad6ikazsvojhosúhlasu
ju podpisujú.
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